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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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DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE DZS

• Mobilita jednotlivců

• Akreditace Erasmus+

• Kooperativní partnerství

• Partnerství malého rozsahu

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Školní vzdělávání
• Odborné vzdělávání a příprava
• Vysokoškolské vzdělávání
• Neformální vzdělávání mládeže
• Vzdělávání dospělých
• NOVĚ od roku 2023 SPORT

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



Jak na přihlášku v „decentralizovaných aktivitách“

Jak podat žádost?

➢ Rozhodněte se, v jaké Klíčové akci chcete žádost podat: Mobility jednotlivců (KA1) nebo 
Projekty spolupráce (KA2).

➢ V souvislosti s cílovou skupinou, na kterou se zaměřujete, bude váš projekt spadat do určitého 
sektoru (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání mládeže, 
vysokoškolské vzdělávání nebo vzdělávání dospělých). V případě schválení vaší žádosti vám 
bude přidělen pro konzultace odborný referent právě z příslušného sektoru.

➢ Přihlaste se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme pro všechny sektory. 
Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události.

➢ Seznamte se také s příručkou k programu Erasmus+ pro rok 2022. Pomohou vám také 
metodické příručky k finančnímu řízení projektů a pro instituce zaměřené na formální i 
neformální vzdělávání.

https://www.dzs.cz/udalosti?f%5B0%5D=event_programs%3A30
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/Metodick%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20finan%C4%8Dn%C3%ADmu%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20projekt%C5%AF.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20projekt%20jednodu%C5%A1e.pdf


Jak na přihlášku v „decentralizovaných aktivitách“

Jak podat žádost?

➢ K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online 
nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si ho.

➢ Každá organizace, která si žádá o grant v rámci v programu Erasmus+, musí mít své 
identifikační číslo. Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si 
jej vytvořit.

➢ Nyní vyplňte žádost. Vyberte si sektor podle cílové skupiny vašeho projektu a také klíčovou 
akci (KA1 / KA2).

➢ Vyplňte příslušný formulář dle instrukcí, nezapomeňte na povinné přílohy. Rovněž budete 
potřebovat pracovat s Kalkulačkou vzdáleností.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs


Jak na přihlášku v „decentralizovaných aktivitách“

Jak podat žádost?

➢ Nezapomeňte žádost vyplnit a odeslat do termínu dané výzvy. Podívejte se na přehled 
jednotlivých termínů výzev.

➢ Po vyplnění a odeslání žádosti již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení 
můžete zpravidla očekávat do 4 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme 
také na webových stránkách.

https://www.dzs.cz/clanek/byly-vyhlaseny-terminy-vyzvy-programu-erasmus-pro-rok-2022


Erasmus+
Mládež3



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.

Aktivity participace mládeže Aktivity participace mládeže je nový typ projektů, který 
organizacím umožňuje pořádat aktivity nejen formou mobilit, 
ale i eventů, které podporují zapojení mladých lidí do 
fungování společnosti. Kromě mezinárodních aktivit také nabízí 
možnost pořádání pouze na národní úrovni.

Erasmus+ mládež



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



Školní
vzdělávání4



Erasmus+ ve školním vzdělávání

Kdo může žádat v sektoru školního vzdělávání?

➢ 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)

Podrobněji v seznamu způsobilých organizací ZDE.

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-04/Organizace%20poskytuj%C3%ADc%C3%AD%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20v%20sektoru%20%C5%A1koln%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20programu%20Erasmus%2B.pdf


Erasmus+ ve školním vzdělávání

Projekty mobilit (KA1) – vzdělávání pedagogů, zaměstnanců škol a žáků prostřednictvím 
výjezdů do zahraničí

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

Mobility vzdělávaných osob s omezenými 
příležitostmi

• Skupinové výjezdy žáků
• Individuální vzdělávací výjezd krátkodobý / 
dlouhodobý

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



Příklady aktivit v projektech

Skupinové výjezdy žáků ZŠ na zahraniční partnerské školy, kde s místními žáky pořádají 
sportovní dny
• propojení vedení k zdravému životnímu stylu a s neformálním poznáváním jiných kultur 

a využíváním cizího jazyka

Zahraniční kurzy pro učitele tělocviku, metodické či jazykové
• využití angličtiny v tělocviku (metoda CLIL)
• nové aktivity pro žáky, například jóga ve výuce

Stínování učitelů na zahraniční partnerské škole, která využívá zajímavé inovativní metody ve 
výuce tělocviku
• rady a typy zahraničních kolegů k oživení výuky a zvýšení motivace žáků



Odborné
vzdělávání5



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 (firmy, podniky), 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
– Aktivity

Mobility žáků/studentů/vzdělávaných osob – účast není omezena věkem

Krátkodobé (10 pracovních dní – 89 dní)

Dlouhodobé (90 – 365 dní)

Účast na soutěžích odborných dovedností (1 – 10 dní)

Přijímajícími organizacemi mohou být odborné školy, organizace 
poskytující počáteční a další odborné vzdělávání, podniky, firmy, 
zaměstnavatelé a další organizace činné v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy dle oboru.



Erasmus+ v odborném vzdělávání
– Aktivity

Projekty mobilit

Mobility pracovníků ▪ Stínování (2 – 60 dní)
▪ Výukové a školící pobyty – účastník vyučuje v zahraničí 

(2 – 365 dní)
▪ Kurzy a školení (2 – 30 dní)

Další aktivity ▪ Pozvaní odborníci ze zahraničí (2 – 60 dní)
▪ Pozvaní studenti učitelství ze zahraničí (10 – 365)
▪ Přípravné 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 
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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

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) 



Příklady projektů: Studijní pobyty a stáže

Stáž Erasmus+ v Portugalsku
Absolvent Masarykovy univerzity – obor učitelství 
tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ

Studijní pobyt Erasmus+ v Chorvatsku
Student Masarykovy univerzity magisterského 
oboru management sportu



7 Vzdělávání
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Erasmus+ vzdělávání dospělých

Kdo může podat žádost ve vzděláváním dospělých?

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

➢ Organizace, které pořádají sportovní aktivity (různá cvičení, sportovní hry) pro dospělo
u širokou veřejnost (třeba i pro seniory).

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

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



Erasmus+ ve vzdělávání dospělých

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



Evropský sbor
solidarity8



Cíl : Podpora a rozvoj 
solidarity ve společnosti, 

reakce na aktuální potřeby 
ve společnosti, rozvoj 

potenciálu mladých lidí 

Program EU
navazuje na projekty Evropské 
dobrovolné služby Erasmus+

Od roku 2018
v České republice

Více než 1 500
zapojených účastníků z ČR





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.



Kontakty



KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100

info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

Facebook  
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  

www.facebook.com/erasmusplusCR 

www.facebook.com/mladezvakci  

www.facebook.com/studyincz


