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Dne 30. listopadu uspořádala Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) ve spolupráci
s generálním ředitelstvím Evropské komise EAC (GŘ EAC) informační webinář k nové aktivitě programu
Erasmus+ s názvem Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Jedná se
o centralizovanou aktivitu, která je spravována přímo agenturou EACEA. Výzva už byla otevřena na
portálu FTOP, termín pro podávání žádostí je 22. února 2022. Výzva je rozdělena do dvou témat (jedno
pro projekty se zeměmi západního Balkánu a druhé pro všechny ostatní regiony).
Nejprve přiblížil Germán Bernal Rios (GŘ EAC) politický kontext, cíle a očekávané výstupy výzvy. Virtuální
výměny by měly přispět k naplnění cílů Evropského prostoru vzdělávání, Akčního plánu digitálního
vzdělávání a Strategie EU pro mládež pro roky 2019–2027. Vzhledem k tomu, že všechny projekty v rámci
této výzvy budou muset zahrnovat organizace a účastníky jak z členských států, tak ze třetích zemí
přidružených i třetích zemí nepřidružených k programu, je potřeba zohlednit také mezinárodní politický
kontext EU. Budou-li do projektů zapojeni partneři z prioritních regionů EU, tedy ze zemí západního
Balkánu nebo zemí východního partnerství, jižního Středomoří, z Ruska či Afriky, je doporučeno podívat
se do příslušných dokumentů1, jak je téma vzdělávání v kontextu spolupráce s těmito regiony uchopeno.
Projekty virtuálních výměn se skládají z on-line aktivit založených na kontaktu mezi lidmi, které prosazují
mezikulturní dialog a rozvoj digitálních a měkkých dovedností. Umožňují mladým lidem přístup ke
kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělávání (formálnímu i neformálnímu) bez nutnosti
fyzické mobility. Virtuální výměny budou probíhat v malých skupinách a s ohledem na dosažení kvalitní
vzdělávací zkušenosti musí být moderovány školeným facilitátorem. Projekty by měly být snadno
integrovány do projektů zaměřených na mládež (neformální vzdělávání) nebo do kurzů VŠ vzdělávání.
Všechny cíle aktivity jsou blíže popsány v příručce k programu – nepředpokládá se, že budou pokryty
všechny, ale že se projekt zaměří na jeden či několik málo z nich.
Následně se Róisín Mc Cabe (EACEA) zabývala způsobem financování, přípravou konsorcia a kritérii
způsobilosti a hodnocení. Celkový rozpočet 4 miliony eur bude rozdělen mezi projekty zahrnující různé
regiony, přičemž velikost každé obálky je jiná:
•
•
•
•
•
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země západního Balkánu (1 milion eur)
země Subsaharské Afriky (1 milion eur)
země východního partnerství (750 tisíc eur)
země jižního Středomoří (750 tisíc eur)
Rusko (500 tisíc eur)

A Western Balkans agenda on innovation, research, education, culture, youth & sport, 2021, Recovery, Resilience and Reform:
post-2020 priorities for an Eastern Partnership, 2021, Renewed partnership with the Southern Neighbourhood: A New Agenda
for the Mediterranean, 2021, EU-Russia relations - Push back, constrain and engage, 2021, Towards a comprehensive Strategy
with Africa, 2020
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Geografickou prioritou je Subsaharská Afrika, přednost budou mít nejméně rozvinuté země, zvláštní
důraz bude také kladen na země prioritní z hlediska migrace.
Maximální příspěvek na projekt činí 500 tisíc eur a výše kofinancování ze strany EU může dosahovat až
95 % (předpokládá se tedy 5% finanční spoluúčast). Projekty by měly normálně trvat 3 roky. Každé
konsorcium musí zahrnovat alespoň 2 partnery ze 2 nebo více programových zemí Erasmus+ (VŠ
instituce nebo organizace mládeže) a alespoň 2 partnery ze 2 a více partnerských zemí z jednoho regionu
(VŠ instituce nebo organizace mládeže). Koordinátorem však musí být organizace z programové země.
Erik Ballhausen (EACEA) dále podrobně vysvětlil, jak pracovat s portálem FTOP a jak vyplnit přihlášku po
technické stránce. Alina Filimon (EACEA) se ve své prezentaci detailněji zaměřila na finanční aspekty.
Veškeré informace, jako např. cíle a podporované aktivity, detailně vysvětlená kritéria způsobilosti
i podmínky financování, naleznete v příručce (s. 186–192).

Kde hledat inspiraci?
Aktivita staví na zkušenostech pilotního projektu EVE (více se o něm dočtete zde), který probíhal v letech
2018–2020 a podíleli se na něm partneři ze států EU a jižního Středomoří. Hlavním cílem projektu bylo
podpořit společenské, občanské a interkulturní kompetence a rozvoj kritického myšlení a mediální
gramotnosti. Projekt byl úspěšný, jelikož se podařilo do něj během tří let zapojit na 30 tisíc účastníků
(polovina z EU, polovina ze zemí jižního Středomoří).
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