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PROGRAM

1) Zahájení webináře
SAAIC & CZELO

2) Centra excelence odborného vzdělávání 
Lucie Münchová (CZELO)

3) European Platform for Urban Greening
Ivana Dobešová (VOŠ a SZeŠ Benešov)

4) FTOP Portal
Veronika Haberlandová (SAAIC)

5) Q&A



SAAIC

SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu)
 založená v roku 1992

Národná agentúra Erasmus+
 zodpovedná za 4 sektory (ŠV, OVP, VŠ, VD)
 Odbor riadenia projektov & Odbor kontroly projektov

Križkova 9, Bratislava

1. Národná agentúra Erasmus+
2. Euroguidance
3. Eurydice

erasmusplus@saai

c.sk

erasmusplus.sk| 
LinkedIn

Facebook | Instagram

Youtube

mailto:erasmusplus@saaic.sk
https://www.erasmusplus.sk/
https://www.linkedin.com/company/saaic-n%C3%A1rodn%C3%A1-agent%C3%BAra-programu-erasmus?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
https://www.instagram.com/erasmusplus.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCezVQdoCRaXB14miG3Ddhjg


CZELO

DZS (Dům zahraniční spolupráce)
 Administrace 21 vzdělávacích programů a mezinárodních sítí

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu
 Poskytování aktuálních informací k evropským politikám 

vzdělávání a výzkumu, programům, výzvám a dalším 
dokumentům

 V Bruselu od roku 2005, agenda vzdělávání od 2021
 Tým 7 lidí
 Všechny služby poskytovány zdarma

Rue Montoyer 23, Brussels



CZELO – Vzdělávání

Zviditelňování českých vzdělávacích subjektů v Bruselu, mezi 

partnery a zástupci EU institucí

Monitoring vývoje evropské vzdělávací agendy a politiky

Informace a konzultace k centralizovaným aktivitám Erasmus+ a 

Evropský sbor solidarity

Organizace akcí (konference, webináře, debaty apod.)

Podpůrný bod pro českou vzdělávací komunitu v Bruselu

Síťování a "Partner search"

@CZELO_brussels

czelo.cz | LinkedIn

Facebook | Twitter

Youtube

http://www.czelo.cz/
https://www.linkedin.com/company/czech-liaison-office-for-education-and-research-in-brussels/
https://www.facebook.com/czelobrussels
https://twitter.com/CZELO_Brussels
https://www.youtube.com/channel/UCopf97CtgMG-6OvDPcgmdww
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Erasmus+ 
2021–2027
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Evropská komise: 
spravuje program, řídí 
rozpočet, stanovuje 
priority, cíle a kritéria

Výkonná agentura 
(EACEA)

Národní agentury     
(DZS, SAAIC)

Evropská komise 
Erasmus+

Nepřímo řízené aktivity         
(národní agentury v jednotlivých zemích)

HE VET SE AE Mládež

Přímo řízené 
aktivity 
(EACEA)

Centralizované 
aktivity
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Priority programu (2021–2027)

• Inkluze a diverzita

• Udržitelnost

• Digitalizace

• Participace



PROGRAMOVÉ
ZEMĚ

= členské státy a třetí země 
přidružené k programu 



PARTNERSKÉ
ZEMĚ

= třetí země nepřidružené 
k programu 
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Centra excelence odborného 
vzdělávání

Výzva 2022
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Důležité dokumenty

• Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2022

• Informační den Evropské komise + zápis kanceláře CZELO

Návaznost projektu na strategické dokumenty na EU úrovni:

• Evropský prostor vzdělávání (European Education Area)

• Evropská agenda dovedností (European Skills Agenda)

• Osnabrücká deklarace

Portál FTOP - podávání přihlášek CoVE

• https://bit.ly/3ail7LV

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/2700
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-centres-vocational-excellence-2022_en
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-03/2022_03_07_Info%20den_CoVE.pdf
https://education.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://bit.ly/3ail7LV
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Cíle a priority

• Podpora excelence v oblasti odborného vzdělávání (VET) prostřednictvím tzv. bottom-up 

přístupu

• Spolupráce široké škály organizací (poskytovatelé VET, podniky, zástupci průmyslu, výzkumné 

organizace, organizace zaměřující se na inovace, tvůrci politik,…)

• Reakce na měnící se potřeby trhu práce a změny v oblasti dovedností a kvalifikací

• Řešení socio-ekonomických potřeb a výzev, včetně zelené a digitální transformace

• Zaměření na úrovně EQF (Evropský rámec kvalifikací) 3-8 (3-5 povinné, 6-8 dobrovolné)

• Dvě úrovně fungování:

Národní

Vytváření místních 
ekosystémů dovedností v 
návaznosti na specifické 
potřeby daného regionu

Mezinárodní

Spolupráce při řešení výzev v 
dané oblasti, sdílení inovací, 

zvýšení dosahu a kvality 
existujících Center
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Formální kritéria

• Koordinátor projektu: vždy z tzv. „programové“ země

• Partnerské instituce: z tzv. „programové“ nebo z tzv. „partnerské“ země (s výjimkou Běloruska)

• Min. počet zapojených institucí: 8 ze 4 „programových“ zemí (z toho min. 2 členské státy EU)

• Z každé ze zapojených zemí min. 2 organizace: 

• 1 poskytovatel VET (sekundární/terciární úroveň)

• 1 zástupce podniků/průmyslu/odvětví

• Délka projektu: 4 roky

• Termín pro podávání žádostí: 7. září 2022, 17:00
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Aktivity projektu

• Každý projekt musí obsahovat aktivity ze všech níže uvedených klastrů 

Klastr 1 – Výuka a učení
(min. 3 aktivity)

• inovace ve výuce
• poskytování dovedností
• tvorba 

kurikul/metodologií
• podpora studentů
• vzdělávání pedagogů
• zajišťování kvality
• uznávání výsledků učení
• zpětná vazba/monitoring 

absolventů
• …

Klastr 2 – Spolupráce a 
partnerství

(min. 3 aktivity)
• spolupráce s podniky
• podpora malých a 

středních podniků v 
nabídkách učňovských 
výcviků/rekvalifikací

• podnikatelské inkubátory
• spolupráce 

prostřednictvím 
inovačních center, 
prototypování, projektů 
aplikovaného výzkumu

• strategie 
internacionalizace

• zvyšování atraktivity VET
• dovednostní soutěže
• …

Klastr 3 – Řízení a 
financování

(min. 2 aktivity)

• zajištění účinného řízení
• zapojení do národních 

systémů řízení dovedností
• spoluvytváření 

ekosystému dovedností
• udržitelné finanční 

modely
• plné využívání národních 

a unijních finančních 
nástrojů a fondů

• …
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Další informace + rozpočet

• Doporučené využívání nástrojů a strategií na evropské úrovni (EQF, EQAVET, 

relevantní Doporučení Rady,…)

• Začlenění do „znalostního trojúhelníku“ v rámci VET – podpora inovací a chytrých 

specializací prostřednictvím spolupráce vzdělávání, podniků a výzkumu

• Rozpočet:

• financování formou jednorázové částky

• max. 4 mil EUR (plánování dle tzv. „work packages“)

• nutné přiložit excel tabulku do žádosti o projekt! 

• 20% předpokládané spolufinancování

• pro Výzvu 2022 vyčleněn celkový rozpočet 48 mil EUR (cca 12 podpořených 

projektů)
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Předběžný harmonogram Výzvy 2022:

• Termín: 7. 9. 2022

• Hodnocení: do ledna 2023

• Informování žadatelů: únor 2023

• Podpis smluv: květen/červen 2023

• Začátek projektů: 1.5./1.6. 2023
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Hodnotící kritéria

Relevance projektu
(max. 35 bodů)

• vazba na politiky
• analýza potřeb
• inovace
• regionální aspekt
• spolupráce a 

partnerství
• evropská přidaná 

hodnota
• internacionalizace
• digitální dovednosti
• zelené dovednosti
• sociální aspekt

Kvalita koncepce a 
realizace projektu

(max. 25 bodů)

• soudržnost
• metodika
• řízení
• rozpočet
• pracovní plán
• kontrola kvality a 

financování
• mobility

Kvalita partnerství a 
nastavení spolupráce

(max. 20 bodů)

• kombinace organizací
• vzestupná 

konvergence
• geografický aspekt
• zapojení 

„partnerských“ zemí
• schopnost koordinace
• spolupráce

Dopad
(max. 20 bodů)

• využití výsledků 
projektu

• plán šíření výstupů
• dopad
• udržitelnost

Pro kvalitativní schválení nutno min. 70 bodů a zároveň více než polovina v každém z kritérií.
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Tipy pro žadatele

Na co se zaměřit

propojení 
projektu se 

strategickými 
dokumenty na 

regionální úrovni 
(inovace, chytrá 

specializace v 
daném 

regionu,…)

vhodné složení 
partnerů 

(spolupráce, 
vzájemná 

doplňkovost, 
přínos, silný a 

zkušený 
koordinační 

tým,…)

integrace a 
propojení všech 
aktivit (projekt 
jako celek víc, 
než jen součet 

svých částí – měl 
by tvořit 

jednotný celek a 
výrazně přispět k 

místním 
inovacím)

inovativnost 
projektu!

Časté chyby 
žadatelů

nezohlednění 
indikátorů pro 

kontrolu a  
měření kvality 

výstupů

popsání dopadu 
více z pohledu 

účasti na 
návazných 

akcích a méně z 
pohledu výměny 

zkušeností, 
dovedností, 
praktického 
dopadu na 

účastníky a na 
region
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Centra excelence 

odborného vzdělávání -

Match making map

Katapult

• Nizozemská síť sdružující partnerství, která zahrnují 

veřejné a soukromé instituce v oblasti odborného 

vzdělávání (tzv. "public private partnerships")

• Od spuštění projektů CoVE zaměření také na tyto projekty 

a rozšíření na evropskou úroveň

• Iniciátoři tzv. Komunity praxe pro všechny schválené 

projekty CoVE (aktuálně 12 projektů, ve Výzvě 2021 

schváleno dalších 13)

• sdílení zkušeností při realizaci projektů CoVE, 

příkladů praxe, společné hledání řešení problémů, 

zpětná vazba,…

• https://www.wearekatapult.eu/

https://www.wearekatapult.eu/cove-match-making-map/
https://www.wearekatapult.eu/
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Prostor pro dotazy 

??? 



Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

@dzs_cz

CZELO_Brussels
@dzs_cz

@dzs_cz

Děkujeme za pozornost.

@czelobrussels
@dumzahranicnispoluprace

Czech Liason Office for Education 
and Research (CZELO)
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels, Belgium

czelo@dzs.cz
www.czelo.cz

http://www.instagram.com/dzs_cz/
https://twitter.com/CZELO_Brussels
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
https://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
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