
 
Rozpočet Erasmus+ Výzva 2022 
 
Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců 
 

 

Sektor  Rozpočet (v EUR) 
Školní vzdělávání  10.026.066 
Odborné vzdělávání a příprava 13 299 719 
Vzdělávání dospělých 2.360.715 
Mládež 3.676.833 
Vysokoškolské vzdělávání 26.570.294 

 
Rozpočet je zatím předběžný, budeme informovat, jakmile dojde k jeho finálnímu potvrzení ze strany Evropské 
komise. 
Uvedený rozpočet se rozděluje mezi akreditované organizace a krátkodobé projekty, a to podle následujícího 
procentuálního klíče: 
 

 

Sektor  % rozpočtu pro akreditované 
organizace 

% rozpočtu pro 
krátkodobé/standardní projekty 

Školní vzdělávání  50 50  
Odborné vzdělávání a příprava 60  40  
Vzdělávání dospělých 40  60  
Mládež 15 85  
 
Ve vysokoškolském sektoru není toto kritérium uplatňováno, neboť všechny instituce musí být akreditovány (tj. vlastnit 
ECHE). 
 
Terminologická poznámka: „krátkodobé projekty“ se týkají sektorů školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a 
vzdělávání dospělých, „standardní projekty“ se týkají sektoru mládeže. 
 
Rozpočet sektoru mládeže je rozdělen mezi jednotlivá kola výzvy podle následujícího procentuálního klíče: 
 
KA1 - Mládež  

 

Kolo výzvy  % rozpočtu  
1.kolo  60 
2.kolo  40 
 
 
Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi  
  

 

Sektor - aktivita Rozpočet (v EUR) 
Školní vzdělávání – kooperativní partnerství 2.363.139 
Školní vzdělávání – partnerství malého rozsahu  531.727 
Odborné vzdělávání a příprava – kooperativní 
partnerství 1.732.197 

Odborné vzdělávání a příprava – partnerství malého 
rozsahu 498.418 

Vzdělávání dospělých – kooperativní partnerství 937.213 
Vzdělávání dospělých – partnerství malého rozsahu 517.606 
Mládež – kooperativní partnerství 2.199.935 
Mládež – partnerství malého rozsahu 516.875 
Vysokoškolské vzdělávání – kooperativní 
partnerství 2.061.593 

 
Rozpočet je zatím předběžný, budeme informovat, jakmile dojde k jeho finálnímu potvrzení ze strany Evropské 
komise. 



 
 
 
V rámci této klíčové akce jsou podporována Kooperativní partnerství a Partnerství malého rozsahu. 
 
U Kooperativních partnerství je příslušný rozpočet rozdělen mezi jednotlivá kola výzvy podle následujícího procentuálního 
klíče: 
 
KA2 – Kooperativní partnerství 

 

Sektor  1.kolo výzvy  2.kolo výzvy  
Vysokoškolské vzdělávání 100 0 
Školní vzdělávání 100 0 
Odborné vzdělávání a příprava 100 0 
Vzdělávání dospělých 100 0 
Mládež 60 40 
 
V sektorech vysokoškolského vzdělávání, školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a vzdělávání dospělých se 
2. kolo výzvy nebude konat. 
 
U Partnerství malého rozsahu je příslušný rozpočet rozdělen mezi jednotlivá kola výzvy podle následujícího procentuálního 
klíče: 
 
KA2 – Partnerství malého rozsahu  

 
Ve vysokoškolském sektoru není tato aktivita podporována. 
  

Sektor  1.kolo výzvy 2.kolo výzvy  
Školní vzdělávání 65 35 
Odborné vzdělávání a příprava 60  40  
Vzdělávání dospělých 70  30  
Mládež 60 40  

 
 


