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Usnadňujeme 
mezinárodní spolupráci 
ve vědě a vzdělávání a 
podporujeme zapojení 
co nejširšího spektra 
organizací i jednotlivců 
do mezinárodního 
vzdělávání

Příspěvková organizace 
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

Česká národní agentura pro 
mezinárodní vzdělávání a výzkum

Informační, poradenské a 
analytické služby v oblasti 
mezinárodního vzdělávání a 
výzkumu

DŮM
ZAHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE
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CZELO

Rue Montoyer 23, Brusel

Tým 7 lidí

Podpořeno grantem MŠMT (výzkum) a ze zdrojů DZS (vzdělávání)

Všechny služby jsou poskytovány zdarma

Relevantní a aktuální informace

Přehled programů, výzev, oficiálních i neoficiálních dokumentů

Individuální konzultace



Aktivity kanceláře

Zviditelňování českých vědecko-výzkumných a vzdělávacích subjektů

v Bruselu, mezi partnery a zástupci EU institucí

Monitoring vývoje evropské výzkumné a vzdělávací agendy a politiky

Organizace akcí (partnerské burzy, konference, workshopy atp.)

Konzultační bod pro zájemce o centralizované aktivity v rámci

Erasmus+, vč. podpory sportu na této úrovni

Podpůrný bod pro české vědce, výzkumníky a univerzity v Bruselu

Vyhledávání partnerů (partner search)

Zvyšování kapacit (projektových manažerů atp.)



Naši partneři

Síť IGLO
– Informal Group of

Liaison Offices for RDI in 
Brussels

ACA
– Academic Cooperation

Association

Další zastoupení
v Bruselu

(SZ ČR při EU, ZÚ ČR, 
regionální zastoupení, 

České centrum)

Státní a veřejná
správa

Univerzity, VŠ
a výzkumné instituce 
(veřejné i soukromé)







ČOV, SPORTOVNÍ DIPLOMACIE
A ERASMUS+

9

• Jedním z cílů ČOV je navázat na dlouholetý odkaz Jiřího S. Gutha–
Jarkovského a posílit roli českého sportu v mezinárodním měřítku 
a podpořit tak pozitivní vnímání státu v zahraničí

• Sportovní politika a financování EU jednou z hlavních priorit a nástrojů 
sportovní diplomacie ČOV

• Od r. 2014 zastoupení v EU kanceláři Evropských olympijských výborů v 
Bruselu

• Bohaté zkušenosti s programem Erasmus +

• 2 projekty jako hlavní žadatel

• 5 projektů jako partner

• Koordinátor Evropského týdne sportu

• Dlouhodobá propagace programu Erasmus+ a poradenství pro sportovní 
organizace (převážně střešní organizace)



Proč Erasmus+
a webináře?

• Erasmus+ jako nástroj pro rozvoj českých sportovních 
organizací nad rámec existujících možností na 
národní/regionální úrovni 

• Malá informovanost o programu mezi sportovními 
organizacemi

• V minulosti velmi nízké zapojení českých organizací do 
programu

• Vyšší rozpočet programu než v minulých letech – necelých 500 
milionů eur na 7 let (2021–2027)

• Nové aktivity a možnosti podpory, včetně podpory mobilit

• Jednodušší administrace

• Zintenzivněná podpora ze strany DZS a ČOV



Kooperativní partnerství



Partnerství malého rozsahu



Zapojení českých sportovních 
organizací do programu (2014–2020)

Celkový počet 

podaných žádostí

Celkový  počet 

úspěšných 

žádostí

Projekt – český 

koordinátor

Malý projekt –

český 

koordinátor

Projekt  -

český partner

Malý projekt – český 

partner

Akce

2020 1145 315 4 0 3 9 0

2019 776 260 2 1 6 5 0

2018 543 197 0 1 4 4 0

2017 410 160 0 1 4 6 1

2016 350 119 1 0 3 1 1

2015 1 - 3 - 0

2014 0 - 2 - 0

Celkem 8 projektů/

5 organizací

3 projekty/

3 organizace

25 25 2



Celkový počet 

podaných 

žádostí

Celkový  počet 

úspěšných 

žádostí

Projekt – český koordinátor
Malý projekt – český 

koordinátor
Projekt  - český partner Malý projekt – český partner Akce

2020 1142 315 • Český svaz pozemního 

hokeje

• Český florbal

• Česká horolezecký svaz

• Evropský svaz malé kopané

4 organizace mimo 

organizované sportovní 

prostředí

• Český volejbalový svaz

• Český olympijský výbor

• Česká komora fitness

+ 2 organizace mimo 

organizované sportovní 

prostředí

• Ragbyový klub Draci Brno

• TJ Sokol Radotín

• Česká asociace sportu pro 

všechny

• Český svaz korfbalu

• Česká asociace amerického 

fotbalu

• Wudang Kung Fu Association, 

o.s.

• BK Klatovy

• TJ Dukla Frenštát

• Horolezecký klub Atlas Opava, 

z.s.

+ 5 organizací mimo organizované 

sportovní prostředí

0

2019 766/728 eligible 260 • Český olympijský výbor 

• Český horolezecký svaz

• TJ Dukla Praha 

1 organizace mimo 

organizované sportovní 

prostředí

• Česká basketbalová 

federace

• Český svaz ledního 

hokeje 

• Český svaz orientačních 

sportů

• Fotbalová asociace ČR

• Česká kuželkářská 

asociace 

• FISAF

+ 5 organizací mimo 

organizované sportovní 

prostředí

• Fotbalový klub Prague Raptors

• Hokejový klub BBSS 

• BK Klatovy 

• Czech foosball organization

• Orel

+ 2 organizace mimo organizované 

sportovní prostředí

0



EVROPSKÉ FONDY
A ERASMUS +



KONTEXT EVROPSKÝCH FONDŮ

• Slouží k implementaci strategií a priorit EU a členských států/regionů

• Obecné priority Evropské komise (2019-2024)

• Zelená dohoda pro Evropu

• Evropa připravená na digitální věk

• Hospodářství ve prospěch lidí

• Silnější Evropa ve světě

• Podpora evropského způsobu života

• Nový impuls pro evropskou demokracii

• Priority „přetavené“ do víceletých programových rámců (MMF) –
současný 2021-2027

• Implementace prostřednictvím akčních/pracovních plánů či operačních 
programů → výzvy pro projekty/tendry na centrální či decentralizované 
úrovni



KONTEXT EVROPSKÝCH FODNŮ



EVROPSKÉ FONDY A SPORT

Hlavním programem EU pro podporu sportu je program Erasmus +



EVROPSKÉ FONDY A SPORT

Sport (sportovní akce, projekty, infrastruktura) může sloužit jako nástroj k dosažení cílů 
v řadě prioritních oblastí EU – např. regionální rozvoj, zdraví, vzdělávání, ekonomický 
rozvoj atd. 

Vytváření přenositelných 

dovedností pro pracovní trh

Revitalizaci 

městských území

Zapojení sociálně vyloučených 

skupin do společnosti 

Vytváření pracovních 

příležitostí 

Prevence 

onemocnění

Propagaci 

inovací

Propagace rovnosti 

příležitostí 

Boj proti diskriminaci 

netoleranci 

Rozvoj občanské 

společnosti



EVROPSKÉ FONDY A SPORT

• Výzkum v oblasti sportovní medicíny a výkonu, psychologie, 
sportovních materiálů atd. 

• Výstavba sportovní infrastruktury ve znevýhodněných 
oblastech a zlepšení její dostupnosti 

• Rekonstrukce sportovní infrastruktury (zpřístupnění všem 
skupinám obyvatel, energetická účinnost, čistota 
vzduchu/vody)

• Adaptace infrastruktury na změnu klimatu (např. zavlažovací 
řešení…)

• Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, spolupracovníků a 
dobrovolníků

• Zahraniční spolupráce (za hranicemi EU)

• Projekty zaměřené na společenskou odpovědnost 
sportovních organizací

• …



Přímo řízené 
vs. decentralizované fondy



Cíl: podpora mezinárodní 
spolupráce v oblasti 

formálního, neformálního a 
informálního učení, rozvíjení 

znalostí, dovedností, 
klíčových a tzv. globálních 

kompetencí 

Program EU
pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport

Od roku 1998
v České republice

Více než 320 000
zapojených účastníků z ČR





Digitalizace

Udržitelnost

Inkluze a diverzita

Participace

ERASMUS+ 2021–2027



PROGRAMOVÉ
ZEMĚ



PARTNERSKÉ
ZEMĚ



PARTNERSKÉ
ZEMĚ

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE
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DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE DZS

• Mobilita jednotlivců

• Akreditace Erasmus+

• Kooperativní partnerství

(kromě sportu)

• Partnerství malého rozsahu 

(kromě sportu)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Školní vzdělávání
• Odborné vzdělávání a příprava
• Vysokoškolské vzdělávání
• Neformální vzdělávání mládeže
• Vzdělávání dospělých

ZAPOJENÉ
SEKTORY
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CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE EACEA

KONZULTACE CZELO

SPORT

• Kooperativní partnerství (SCP)

• Partnerství malého rozsahu (SSCP)

• Neziskové evropské sportovní akce (SNCESE)

• Budování kapacit v oblasti sportu (CB)

DALŠÍ

• Erasmus Mundus; Pedagogické akademie Erasmus+; Jean Monnet; Centra 

excelence odborného vzdělávání; Aliance pro inovace; Budování kapacit v oblasti 

VŠ vzdělávání, mládeže a odborného vzdělávání



ERASMUS+
SPORT 



Sportovní politika EU 

• Plnohodnotný rozvoj od r. 2009 – Lisabonská
smlouva (čl. 165) + Bílá kniha o sportu již v r. 
2007

• Obecné cíle/priority
• Rozvoj evropského rozměru sportu
• Podpora spravedlivého a 

otevřeného sportovního soutěžení
• Podpora spolupráce mezi všemi

aktéry, vč. spolupráce s 
mezinárodními organizacemi

• Ochrana fyzické a mravní
integrity sportovců



Sportovní politika EU 

Koordinační a expertní činnost, sdílení osvědčených postupů (expertn9 skupiny), 
přijímání doporučení a politických závěrů
• Tříletý pracovní plán pro sport – 2021-2024
• Důležitá role Předsednictví Rady EU – Česká republika v r. 2022
• Vypracování pokynů a doporučení (např. řádná správa, trenéři, pohybová aktivita...).
• Vypracování studií, výměna osvědčených postupů v prioritních oblastech
• Evropský týden sportu, ocenění BeActive, BeInclusive

Financování sportu v rámci programu Erasmus +
• Podporované projekty zaměřeny na jednu, či více prioritních oblastí a podoblastí.



Erasmus + Sport

• Program přispívá k rozvoji evropské dimenze ve sportu
• Sport plně integrován do všech „klíčových akcí“ programu 
• Rozpočet: cca € 500 milionů (1,8 % rozpočtu programu) na 7 let (2021-2027)

Klíčová akce 1
PROJEKTY MOBILITY OSOB

Klíčová akce 2
PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI

Klíčová akce 3
PODPORA ROZVOJE POLITIK 

• Známé středoškolské a 
vysokoškolské studijní výměny

• Výměnné pobyty mládeže 

Od r. 2023, podpora mobilit také v 
rámci sportu 

1. Kooperativní partnerství (= 
velké projekty)

2. Partnerství malého rozsahu (= 
malé projekty)

3. Neziskové sportovní akce
4. Budování kapacit v oblasti 

sportu

• V oblasti sportu např. EU 
Sport Forum, Evropský týden 
sportu, spolupráce s Radou 
Evropy či UNESCO atd. 



Erasmus + Sport

Priority 

Horizontální priority 

• Inkluze a diverzita
• Udržitelnost
• Digitalizace
• Podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování

evropské identity

Priority v oblasti sportu 

• Podpora pohybové aktivity a sporu (vč. podpory tradičních 

her a mezigeneračních aktivit)

• Podpora integrity a pozitivních hodnot ve sportu (řádná 

správa, boj proti dopingu a matchfixingu, rovnost příležitostí 

atd.)

• Podpora vzdělávání ve sportu a jeho prostřednictvím 

(duální kariéra, uznávání kvalifikací, vzdělávání trenérů, 

rozhodčích atd.)

• Boj proti násilí, rasismu, diskriminaci, netoleranci a 
radikalizaci ve sportu a jeho prostřednictvím 



Erasmus + Sport

Základní obsahové charakteristiky projektů/ akcí 

• Vždy nadnárodní projekty (nejméně 2 
spolupracující organizace ze 2 zemí)

• Musí pomoci naplňovat nejméně jednu prioritu 
programu 

• Přidaná hodnota na evropské úrovni
• I když to není jejich hlavní prioritou, všechny 

projekty by měly brát při implementaci v potaz 
environmentální a sociální dimenzi a aspekty 
digitalizace 

• Inovativnost
• Udržitelnost 



Erasmus + Sport

Typy podporovaných aktivit 

Organizace konferencí, 

seminářů atd.

Výměna 

zkušeností 

Vytváření a realizace 

vzdělávacích/ školících 

materiálů, programů 

atd.

Sběr informací a 

komunikace

Zvyšování 

povědomí 

Networking

Mobilita



Erasmus + Sport

Nelze financovat!!! 

Výstavba a rekonstrukce 

sportovní infrastruktury

Pravidelné sportovní soutěže 

organizované federacemi a 

ligami 

Profesionální sportovní 

soutěže



Erasmus + Sport

„Programové země“ 
• Organizace z těchto zemích mohou o 

granty přímo žádat, ale mohou být i 

partnery  

• O které země jde ?

• EU 27

• Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

• Island, Norsko, Lichtenštejnsko 

Partnerské země 
• Nemohou o granty žádat přímo

• Specifická pravida pro neziskové sportovní 

akce a budování kapacit

• O které země jde?

• UK, Švýcarsko

• Země západního Balkánu

• Země Evropské sousedské politiky 

• Zbytek světa

Možní žadatelé
• Veřejné instituce + soukromý sektor 

(spolky i firmy)

• Působící v oblasti sportu (nebo v 

„přidružených oblastech“)

• Hlavní žadatelé vs. Partnerské organizace  



Erasmus + Sport 

• Jedna částka – lump sum – na implementaci 
projektu (fakticky není nutné spolufinancování) 

• Čím vyšší částka, tím vyšší očekávání ohledně 
kvality a výsledků projektu 

• Flexibilita v implementaci, ale nutnost velmi 
dobré přípravy

• Vyšší dohled výkonné agentury nad aktivitami a 
výsledky projektu – ne nad jeho finanční 
administrací

• “Eligibility period” začíná den po podpisu smlouvy 
o grantu 

Celkový rozpočet pro podporu sportovních
aktivit: € 500 million

• 2021 – relativně nízká částka (41 milionů)

• 2022 – úroveň roku 2020 (58 milionů)

• Pro r. 2022 - postupné zvyšování 

Rozpočet a finanční management 



1.Kooperativní partnerství (velké projekty)

Cíle 

• Zvýšit kvalitu a relevanci aktivit partnerských organizací 

• Rozvinou a posílit partnerské sítě

• Zvýšit schopnost partnerů spolupracovat na mezinárodní úrovni, podpořit jejich mezinárodní 
aktivity 

• Rozvíjet nové aktivity, přístupy a metody a vyměňovat si zkušenosti a nápady 

Partneři Místa konání aktivit Trvání projektu Grant/lump sum

• Nejméně 3 organizace ze 3 

různých zemí programu 

• Maximální počet 

zapojených organizací není 

omezen

• Možnost zapojit 

“associated partners”

• Země, kde sídlí partnerské 

organizace

• In justified cases: at the seat of 

an EU institution or at relevant 

transnational 

events/conferences in any other 

country

12 – 36 měsíců 120 000 EUR

250 000 EUR

400 000 EUR



1.Kooperativní partnerství (velké projekty)

Příklady 

Prevence diváckého násilí

Projekt: Fans Against Violence

Kdo: Turecká basketbalová federace + 

5 dalších národních basketbalových 

federací

Vytvoření 

trenérského/instruktorského 

standardu/licence

Projekt: Creating a European 

Professional Standard for Mountain 

Bike Instructor-Guides

Kdo: Syndikát francouzských instruktorů 

a cyklistické federace

Zlepšení správy a managementu 

federací (zaměřeno na Balkán)

Projekt: Hockey partnership for

progress

Kdo: Slovinská hokejová federace + 6 

hokejových federací

Rozvoj inkluzivního sportu 

Projekt: Badminton for all

Kdo: Španělská badmintonová federace 

+ další federace a kluby + univerzity 

Vzdělávací program o řádné správě a 

etických otázkách pro sportovce

Projekt: SafeShred

Kdo: Světová snowboardová federace, 

národní federace, neziskovky

Rozvoj kompetencí klubů v oblasti 

sportu pro všechny 

Projekt: Clubs for Health-

enhancement, Activation, 

Modernisation and Participation

Kdo: ENGSO, konfederace a další 

organizace

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/557060-EPP-1-2014-1-TR-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579731-EPP-1-2016-1-FR-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603422-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590603-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/622599-EPP-1-2020-1-AT-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603295-EPP-1-2018-1-SE-SPO-SCP


2.Partnerství malého rozsahu

Cíle 

• Do programu (projektů) zapojit organizace na základní úrovni sportu (méně zkušené a malé 
organizace)

• Podpořit (mimo jiné) bilaterální a přeshraniční partnerství 

• Partnerství malého rozsahu by vždy měly zahrnovat nejméně jeden sportovní klub

Partneři Místa konání aktivit Trvání projektu Grant/lump sum

• Nejméně 2 organizace ze 2 

různých zemí programu 

• Maximální počet 

zapojených organizací není 

omezen

• Země, kde sídlí partnerské 

organizace

• In justified cases: at the seat of 

an EU institution

6 – 24 měsíců 30 000

60 000



2.Partnerství malého rozsahu

Příklady

Rozvoj trenérské metodologie a 

školení trenérů (mobilita)

Projekt: Coaches of Today, Trainers

of Tommorrow

Kdo: Kyperská fotbalová asociace + 2 

další FA

Propagace sportu a pohybové 

aktivity (stolní tenis)

Projekt: Table Tennis Crosses

Borders

Kdo: 4 kluby stolního tenisu ze 4 zemí

Výměna zkušeností a vzdělávání 

zaměstnanců/dobrovolníků ve 

sportovních klubech

Projekt: Mobility of Staff

Kdo: Rijecká sportovní asociace HR) a 

dvě další oranizace

Rozvoj spolupráce mezi 

neprofesionálními kluby na 

mezinárodní úrovni

Projekt: Network for basketball clubs

Kdo: ASD Basket Venafro + 2 

basketbalové kluby

Sport jako nástroj rozvoje dovedností 

a schopností 

Projekt: Developing methodology of

Aikido as a tool for skills

Development 

Kdo: Slovinský svaz Aikido a další 2 

svazy

Zvyšování bezpečnosti ve sportu a 

na sportovních akcích  

Projekt: Safety in open water

swimming events

Kdo: Primorsky klub dálkového plavání, 

HR federace a kluby

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/613078-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579959-EPP-1-2016-1-HR-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590608-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/602978-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603253-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/613225-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SSCP


3.Neziskové sportovní akce

• Podpora přípravy, organizace a vyhodnocení neziskových sportovních akcí organizovaných v 
jedné nebo více zemích programu (partneři mohou být také jen ze zemí programu)

• Možné priority: dobrovolnictví, sociální inkluze, boj proti diskriminaci, podpora účasti na sportu 
a PA (menší výběr, než u projektů)

• Doba trvání: 12-18 měsíců

• Pouze organizace ze zemí programu

Partners/participants Místo konání akce Grant/Lump sum

European Local Event A Multi-beneficiary

3-5 organizací ze 3 zemí programu

Aktivity musí být zorganizovány ve každé 

z partnerských zemí(více menších akcí, 

ale ne nutně ve stejnou dobu)

200 000

European Local Event B Stejné jako „A“, jen 6 organizací  a více ze 6 a 

více zemí programu

Idem 300 000

Europe-wide Event Mono-beneficiary

1 žadatel and účastníci z nejméně 9 zemí 

programu („vysláni“ asociovanými partnery)

Země žadatele 450 000



3.Neziskové sportovní akce

Příklady 

The Queens Rugby7 Festival

Amatérský mezinárodní  ragbyový 

turnaj pro dívky (72 týmů)

Kdo: Asociace Alice Milliat (FR)

European Masters Athletics Festival 

for silver age

Kdo: Italská atletická federace

Volunteering at European Youth 

Olimpic Festival Győr 2017

Kdo: OC EYOF Gyor 2017 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/613086-EPP-1-2019-1-FR-SPO-SNCESE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/613211-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SNCESE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE


4.Budování kapacit v oblasti sportu 

• Novinka v rámci programu – v r. 2022 bude podpořeno bude pouze cca 5 projektů 

• Zaměřena na rozvoj mezinárodní spolupráce nad rámec zemí programu – cílové země 
pro r. 2022 = západní Balkán (možnost být hlavním žadatelem)

• Hlavní cíl: Budování a posilování kapacit (schopností, zkušeností…) sportovních 
organizací v daném regiónu  

• Další možné cíle: podpora sportu a pohybové aktivity, sociální začleňování 
prostřednictvím sportu, propagace pozitivních hodnot jako je tolerance a fair play, 
podpora spolupráce mezi regiony 

• Nejméně 4 organizace ze 3 zemí (2 organizace ze 2 zemí programu a 2 organizace z 1 
země západního Balkánu) 

• Rozpočet: 100 000 – 200 000 eur

• Doba trvání: 12, 24 nebo 36 měsíců



Kde najít příklady projektů? - Erasmus + Project Results

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Výzva pro r. 2022

• Výzva publikovaná na konci listopadu 
2021

• Formuláře dostupné 20. ledna na 
Funding and Tender Opportunities 
Portal

• Průvodce programem 

• Uzávěrky

• 23. března (projekty a akce)

• 7. dubna (budování kapacit)

• Očekávaný začátek projektů – leden 
2023

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


Listopad Březen May June-Sept October November December

Zveřejnění 

výzvy

Kontrola 

způsobilosti

Rozhodnutí 

o dotaci 

Podpis smluv o 

dotaci

Uzávěrka 

(23.duben/7.

duben)

Hodnocení Zveřejnění 

výsledků

Výzva pro r. 2022



Aktivita Alokace (v eurech) Odhadovaný počet 
podpořených projektů

Kooperativní partnerství 35.632.982 125

Partnerství malého rozsahu 9.500.000 200

Neziskové sportovní akce 6.000.000 18

Budování kapacit v oblasti sportu 755.019 5

Celkem 51.887.250 348

Výzva pro r. 2022



Výzva pro r. 2022



PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI 
FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ



Erasmus+
Mládež1



Erasmus+ mládež

Kdo může podat žádost v sektoru mládeže?

➢ Organizace poskytující neformální vzdělávání včetně institucí formálního vzdělávání

➢ Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy

➢ Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které se věnují práci s mládeží

➢ Další subjekty věnující se neformálnímu vzdělávání



Projekty mobilit

Výměny mládeže V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 
13 až 30 z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, 
a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco 
nového se naučit.

Mobility pracovníků Mobility pracovníků s mládeží umožňují 
pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního vývoje, 
jak jsou školení, semináře, studijní návštěvy, vytváření sítí a 
budování komunit. Organizace tak mají možnost zlepšovat 
svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, 
navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné 
projekty.

Erasmus+ mládež

Projekty spolupráce

Partnerství malého rozsahu Základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání 
zkušeností a tvorba výstupů. Mobility jsou jedním 
z prostředků k dosažení cílů projektu.Kooperativní partnerství



Příklad projektu: CIRQUEON, o.p.s.

Název projektu: Circus Legends

▪ Projektu se účastnilo 24 mladých 
cirkusových studentů ze 6 zemí ve věku 15 
až 18 let

▪ Cílem projektu bylo naučit mladé lidi 
vyprávět příběh s využitím cirkusových 
metod

▪ Účastníci rozvíjeli své fyzické i komunikační 
dovednosti prostřednictvím sportovních a 
akrobatických disciplín. Naučili se týmové 
práci a v přednáškových blocích měli 
možnost zjistit, jak cirkusové umění může 
být společnosti prospěšné prostřednictvím 
uměleckého ředitele nadace Zdravotní 
klaun

▪ V závěru projektu uspořádali divadelní 
představení pro veřejnost, kterého se 
zúčastnilo více než 100 diváků



Evropský sbor
solidarity2



Evropský sbor solidarity 

Kdo se může zapojit do Evropského sboru solidarity?

➢ Neformální skupiny nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR

➢ Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a 
předkládat žádost

➢ Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s 
EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech



Evropský sbor solidarity

Dobrovolnické projekty

Individuální dobrovolnictví Tento typ solidární aktivity umožní mladým lidem, aby 
se zapojili do každodenní práce organizace. Aktivity se 
mohou uskutečnit buď v zemi původu dobrovolníka (in-
country) či v zahraničí (cross-border).

Týmové dobrovolnictví

Typy aktivit

Solidární projekty

Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit 
vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější 
společnosti.



Příklad projektu: Linda Takieddinová

Nordic walking v lázeňských lesích, 
Karlovy Vary

• Cílem projektu bylo pozitivně ovlivnit kvalitu 
života seniorů, nabídnout jim možnost seznámit 
se a společně trávit čas. Realizační tým seniory 
naučil správné technice nordic walkingu a 
poskytnul jim potřebné pomůcky. 

• Druhým cílem bylo naučit seniory orientovat se 
ve svém okolí a v turistickém značení.

• Aktivity probíhaly v omezené míře i během 
pandemie Covid-19 díky vhodným opatřením. 

• Projekt pozitivně ovlivnil nejen fyzickou kondici 
seniorů, ale měl také dopad na komunitu díky 
nově vzniklým přátelstvím. Realizační tým si v 
průběhu projektu osvojil řadu nových 
kompetencí.



Erasmus+
Školní vzdělávání3



Kdo může žádat?

Projekty mobilit:

• MŠ, ZŠ, Gymnázia zapsané v Rejstříku škol MŠMT (včetně škol speciálních a uměleckých)

• zahraniční školy v ČR s povolením plnění povinné školní docházky

• jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pomaturitní studium)

• zřizovatelé škol (jako koordinátoři národních konsorcií)

Projekty spolupráce:

• školy/zřizovatelé viz. výše

• jakékoli další organizace s působností v oblasti školního vzdělávání (školy nezapsané 
v Rejstříku škol MŠMT, poradny, univerzity, knihovny, muzea, neziskové organizace apod.)



Typy aktivit

Projekty mobilit:

• vzdělávání pedagogů, zaměstnanců škol a žáků prostřednictvím výjezdů do zahraničí

• Kurzy, školení

• Stínování

• Výukové pobyty

• Krátkodobé skupinové výjezdy žáků

• Krátkodobé/dlouhodobé individuální výjezdy žáků

Partnerství pro spolupráci:
• Kooperativní partnerství - sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, tvorba inovativních výstupů

(metodiky, nové IT nástroje, učebnice, e-learningové kurzy apod.), důraz na dopad mimo zapojené 
organizace, šíření vytvořených výstupů a jejich využití v oblasti školního vzdělávání

• Partnerství malého rozsahu - sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, síťování, tvorba společných 
výstupů, primárně dopad na zapojené organizace



Příklad projektu
Město Rájec Jestřebí
"Sportujme, spolupracujme a 
vzdělávejme se"

- spolupráce ČR, SK, LT (z každé země 
zřizovatel, škola, sportovní klub)

- propojení zdravého životního stylu 
a pohybových aktivit s neformálním 
získáváním digitálních dovedností

- zaměření na netradiční sporty 
- cyklistika, včetně indoor cyklistiky

- zaměření na informatiku (tvorba tras pro 
cyklotrenažery) a podnikavost (práce ve 
fiktivních cestovních kancelářích)

- mezigenerační dialog
- sdílení zkušeností na úrovni sportovních 
klubů/škol/zřizovatelů



Erasmus+
Odborné vzdělávání3



Erasmus+ v odborném vzdělávání

Podrobněji v seznamu způsobilých organizací ZDE

Kdo může podat žádost v odborném vzdělávání a přípravě?

➢ Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu

➢ Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy

➢ Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a učně odborného 
vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují.

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-04/zp%C5%AFsobil%C3%A9%20programy%20a%20organizace_VET.pdf


Erasmus+ v odborném vzdělávání

Projekty spolupráce

Partnerství malého rozsahu Základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání 
zkušeností a tvorba výstupů. Mobility jsou jedním 
z prostředků k dosažení cílů projektu.Kooperativní partnerství

Projekty mobilit

Mobility vzdělávaných osob • Krátkodobé mobility do škol / podniků
• Dlouhodobé mobility do škol / podniků - ErasmusPro
• Účast na soutěžích odborných dovedností

Mobility pracovníků • Stínování
• Výukové a školící pobyty (účastník vyučuje v zahraničí)

• Kurzy a školení

Další aktivity • Pozvaní odborníci ze zahraničí
• Pozvaní studenti učitelství ze zahraničí
• Plánovací návštěvy



Příklad projektu: Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Projekt Hurá na zkušenou! 2018 – 2021

Vysláni žáci a pracovníci oborů:

Jezdec a chovatel (učební obor)

Chovatelství a Chovatelství se zaměřením na 
dostihový sport (maturitní obory)

Realizované aktivity:

Stínování - 3 učitelé

Krátkodobé výjezdy žáků – 18 žáků

Dlouhodobé výjezdy – 2 žáci

Partneři v 5 zemích:

Francie, Irsko, Maďarsko, Slovensko, Velká Británie



Vysokoškolské 
vzdělávání4



Erasmus+ ve vysokoškolském 
vzdělávání

Kdo může podat žádost ve vysokoškolském vzdělávání?

➢ Vysokoškolské instituce vlastnící ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)
Individuální akreditace

➢ Skupiny vysokoškolských institucí, tzv. konsorcia mobility
Skupinová akreditace



Erasmus+ ve vysokoškolském 
vzdělávání

Projekty spolupráce

Kooperativní partnerství Základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání 
zkušeností a tvorba výstupů. Mobility jsou jedním 
z prostředků k dosažení cílů projektu.

Projekty mobilit

Mobility studentů • Studijní pobyty
• Praktické stáže
✓ Mohou být dlouhodobé i krátkodobé (pro doktorandy)

Mobility pracovníků • Výukové pobyty
• Školení
✓ Mohou být kombinované (kombinace fyzické a virtuální 

složky výjezdu)

Další aktivity • Kombinované intenzivní programy (BIP)
✓ Krátkodobý vzdělávací program, např. letní škola, ve 

fyzické formě v délce 5-30 dnů plus virtuální část) 



Příklad projektu: Univerzita Palackého v 
Olomouci (KA2)

Global Sport for Development and Peace Knowledge 
Collaborative (GloKnoCo)

Projekt GloKnoCo představuje sport a pohybovou aktivitu 
jako nástroj. Jde o to ukázat studentům, jak lze 
prostřednictvím sportu pracovat s tématy jako chudoba, 
ekologie, sociální vyloučení, nemoci, humanitární 
katastrofy apod. 

Zároveň v projektu sbírají informace od vysokých škol v 
rámci zemí EU a zjišťují, jakým způsobem se staví k výuce 
sportu a rozvoje. Cílem je shromáždit různé příklady 
dobré praxe k využití jak v projektu, tak dalšími subjekty.

Partneři v 5 zemích:

-University of Brighton (Velká Británie), Universitaet
Paderborn (Německo), INEX – SDA (Česká republika), Play 
Handball (Německo), Football for Hope Peace and Unity 
(Velká Británie), Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw
Sportowych (Polsko)



5 Vzdělávání dospělých 



Erasmus+ vzdělávání dospělých

Kdo může podat žádost ve vzděláváním dospělých?

➢ Jakákoliv instituce poskytující vzdělávání dospělým např. NGO, kulturní instituce, místní 
regionální či národní veřejné instituce, U3V, školy druhé šance, centra či instituty vzdělávání 
dospělých, kariérová centra

➢ AKTIVITY: vzdělávací aktivity s dopadem na cílovou skupinu dospělých.

• Nepatří sem profesní vzdělávání (např. učitelů, pedagogů…)



Erasmus+ ve vzdělávání dospělých

Projekty spolupráce

Partnerství malého rozsahu Základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání 
zkušeností a tvorba výstupů. Mobility jsou jedním 
z prostředků k dosažení cílů projektu.Kooperativní partnerství

Projekty mobilit

Mobility pracovníků • Stínování
• Výukové a školící pobyty (účastník vyučuje v zahraničí)
• Kurzy a školení

Mobility vzdělávaných osob s 
omezenými příležitostmi

• Individuální vzdělávací mobilita (2 - 30dní)
• Skupinová vzdělávací mobilita (2 - 30dní)

Další aktivity • Pozvaní odborníci ze zahraničí
• Pozvaní studenti učitelství ze zahraničí
• Plánovací návštěvy



Příklad projektu: Vodácká škola záchrany s. 
r. o. (KA1)

Rescue 3 - Záchranné techniky na divoké vodě a při
povodních

Lektoři Vodácké školy záchrany absolvovali 5 denní kurz v 
rakouském Landecku pod vedením instruktora mezinárod
ní organizace Rescue 3.

Systém Rescue 3 umožní získat zkušenosti z odlišných 
charakterů řek než jsou v ČR a porovnat zkušenosti 
zahraničních instrutorů s českými. Rescue poskytuje 
víceúrovňové vzdělání pro lektory školy a byl vytvořen 
individuální pokročilý kurz. Mobilita zahrnovala 5 
účastníků.

Partnerská organizace:

UniveNeil D Newton Taylor, Rakousko



ZKUŠENOSTI ČESKÝCH 
SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
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Zuzana Svobodová
Český florbal 

ředitelka úseku reprezentace a mezinárodního rozvoje
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ZÁVĚR



Klíčové body

• Program Erasmus+ představuje zajímavý nástroj 
pro rozvoj českých sportovních organizací nad 
rámec možností na národní a regionální úrovni 
(zdaleka ne jen finanční aspekty)

• Více finančních zdrojů a možností než v 
minulosti

• Podpora ze strany DZS/CZELO a ČOV

• Program nicméně neslouží k nahrazení 
národních/lokálních dotací a dalších zdrojů

• Nevyplatí se vypracovat projektový záměr jen s 
vidinou získaní peněz navíc – důležitost 
strategického a dlouhodobého přístupu



Program na následující týdny

ERASMUS+ SPORT
centralizované aktivity Erasmus+

17. ledna, 16:00–17:30 – Projektový cyklus

24. ledna, 16:00–17:30 – Jak připravit žádost

31. ledna –1. února – Erasmus+ Sport Info 
day (EACEA)

ERASMUS+ MLÁDEŽ A 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPORT
decentralizované aktivity Erasmus+

18. ledna, 16:00–17:30 – Zahraniční výjezdy 
v oblasti sportu

19. ledna, 16:00–17:30 – Sportovní tematika 
v projektech spolupráce

REGISTRACE ZDE
MATERIÁLY A ZÁZNAM WEBINÁŘŮ

https://www.eacea-events.eu/website/6836/
http://dzs.attendu.cz/r/kuUlrL6L6nehs5XRMAW4?lang=cs
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web EACEA

Funding and Tender 

Opportunities Portal

Programová příručka

www.czelo.cz

www.dzs.cz

newslettery CZELO

@czelo_brussels

EU Kancelář Evropských 

olympijských výborů 

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
http://www.czelo.cz/
http://www.dzs.cz/
https://dzs.us1.list-manage.com/subscribe?u=eddce43929d16e7ffdcfc14e2&id=3d9c97e887
http://www.euoffice.eurolympic.org/
https://www.dzs.cz/
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PODCAST
DZS ON AIRERASMUS DAYS

ERASMUS+ PROJECT RESULTS

ČASOPIS
MOZAIKA

(zima 2021: Sport)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.dzs.cz/sites/default/files/mosaic/2021-12/Mozaika_zima_2021.pdf


Děkujeme
za pozornost!

CZELO
www.dzs.cz/czelo
Lenka Procházková (lenka.prochazkova@dzs.cz)
Bára Sobotková (bara.sobotkova@dzs.cz)

ČOV
www.olympijskytym.cz/sportovni-diplomacie
Jana Janotová (janotova@olympic.cz)

https://www.dzs.cz/czelo
mailto:lenka.prochazkova@dzs.cz
mailto:bara.sobotkova@dzs.cz
http://www.olympijskytym.cz/sportovni-diplomacie
mailto:janotova@olympic.cz

