
1987 Spuštění programu Erasmus 
(vysokoškolské vzdělávání)

1989 Spuštění programu Mládí pro Evropu

2000 Spuštění programu Grundtvig  
(vzdělávání dospělých)

2017 První oslavy Erasmus Days u příležitosti 
30. výročí programu Erasmus

2021 Spuštění současného programového 
období Erasmus+

2022 35. výročí programu Erasmus

2014 Spuštění programu Erasmus+  
(všechny sektory vzdělávání a sport)

1998 Česká republika se zapojila do evropských 
vzdělávacích programů

1995 Spuštění programu Comenius (školní vzdělávání) 
a Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání a příprava)

Tak jDE Čas 
s ErasMEM

Co jE pro ErasMus+ 
DůLEžiTé?

→   inkluze a diverzita – zapojení co největšího 
spektra organizací i jednotlivců do 
mezinárodního vzdělávání 

→   udržitelnost – realizace projektů 
environmentálně udržitelným způsobem, 
zvyšování povědomí účastníků o ekologických 
tématech

→   digitalizace – digitalizace procesů a vzdělávání, 
umožnění kombinovaných výjezdů

→   participace – podpora aktivního občanství, 
účasti na demokracii a posilování evropské 
identity

  Školní vzdělávání

  Odborné vzdělávání a příprava

  Vysokoškolské vzdělávání

  Neformální vzdělávání mládeže

  Vzdělávání dospělých

  Sport

ErasMus+ jE Tu  
pro VšEChny



* V některých sektorech vzdělávání 
se dá vyjet do celého světa, jde o tzv. 
partnerské země.

proGraMoVé 
zEMě

Od vzniku programu Erasmus se do 
mezinárodních výměn a projektů zapojilo 
12 milionů lidí, přičemž Evropská komise 
očekává, že do roku 2027 dostane tuto 
příležitost dalších 10 milionů.

koLik LiDí  
už VyjELo?

od vzniku programu Erasmus

12 MiLionů

V roce 1987 začal Erasmus 
spoluprací 11 zemí, dnes jich 
je do programu zapojeno 33.*

neformální  
vzdělávání mládeže 

Vzdělávání dospělých

školní vzdělávání 33 100

odborné vzdělávání 
a příprava 57 300

Vysokoškolské 
vzdělávání 159 400

92 900

7 800

celkový počet výjezdů z Čr

350 500

koLik LiDí VyjELo z ČEské rEpubLiky?  
(podle sektorů za období 1998–2021)

1.
2.
3.
4.
5.

odkud k nám 
přijíždí nejvíc 
účastníků?

Slovensko
Turecko
Španělsko
Polsko 
Francie

jaké jsou nejoblíbenější  
destinace českých 
účastníků?

Německo
Španělsko
Velká Británie
Slovensko
Itálie

1.
2.
3.
4.
5.



CELkoVý rozpoČET 
proGraMu ErasMus+

na období 2014–2020

14,7 MiLiarD Eur

na období 2021–2027

26,2 MiLiarD Eur

školní 
vzdělávání 
10 907 154

odborné 
vzdělávání 
a příprava 
13 913 978

neformální 
vzdělávání 

mládeže 
6 898 042

Vzdělávání 
dospělých 
4 352 002

10,9

13,9

Vysokoškolské 
vzdělávání 
22 292 150

22,3

6,9

4,3

rozpoČET pro ČEskou 
rEpubLiku a jEDnoTLiVé 
sEkTory na rok 2021  
(v eurech)

celkový rozpočet pro 
všechny sektory

58,3
58 363 326

paMěTní  
MinCE

U příležitosti 35. výročí programu Erasmus byla 
vydána speciální dvoueurová mince. O jejím 
designu hlasovalo více než 72 000 lidí. Autorem 
vítězného návrhu je rytec Joaquin Jimenez 
z Pařížské mincovny.



Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

 +420 221 850 100
  info@dzs.cz

#Erasmusplus35years

info Desk
Otevírací hodiny:
pondělí–čtvrtek 9–17 hod
pátek 9–15 hod

Facebook
facebook.com/dumzahranicnispoluprace
facebook.com/erasmusplusCR
facebook.com/mladezvakci  

Instagram
instagram.com/dzs_cz
instagram.com/eurodesk_cz

Twitter
twitter.com/dzs_cz

LinkedIn
linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
bit.ly/DZStube

V České republice má administraci 
programu Erasmus+ na starost 
Dům zahraniční spolupráce (Dzs). 
je to příspěvková organizace 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a česká národní 
agentura pro mezinárodní 
vzdělávání a výzkum. kromě 
programu Erasmus+ koordinuje 
ještě dalších 19 mezinárodních 
programů a sítí. zjistěte více na 
dzs.cz.

DůM zahraniČní 
spoLupráCE

poDpůrné  
síTě

Eurodesk

informační portál pro mladé lidi 
a pracovníky s mládeží

EpaLE

online platforma pro 
vzdělavatele dospělých

eTwinning

platforma pro online spolupráci 
žáků a učitelů mateřských, 
základních a středních škol

VET TEaM

síť odborníků v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy

Eurydice

informační síť, která analyzuje 
vzdělávací systémy a politiku 
v Evropě

Na program Erasmus+ je navázáno několik 
podpůrných sítí, do kterých se můžete také 
zapojit. Slouží ke sdílení informací a příkladů 
dobré praxe, výměně zkušeností a podpoře 
při navazování kontaktů a k dalšímu (sebe)
vzdělávání.

https://twitter.com/hashtag/ErasmusPlus35Years?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR
www.facebook.com/mladezvakci/
https://www.facebook.com/CzechRepublicAlumni
www.instagram.com/dzs_cz/
https://www.instagram.com/eurodesk_cz/
twitter.com/dzs_cz
www.linkedin.com/company/dzs_cz/
bit.ly/DZStube
http://www.dzs.cz

