ERASMUS+
CO MI MŮŽE TENTO
PROGRAM NABÍDNOUT?
Tady začínají nové příležitosti

Vysokoškolské vzdělávání
Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Mládež
Sport
Jean Monnet

Erasmus+

Mění životy, otevírá obzory

Erasmus+

Vzdělávání dospělých

CO JE ERASMUS+?
Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport.
V roce 2021 odstartovalo nové programové období Erasmus+. Přináší celou
řadu novinek včetně možnosti zahraničních výjezdů pro dospělé účastníky
vzdělávání s omezenými příležitostmi, zaměstnance organizací nebo
třeba trvalé akreditace pro poskytovatele vzdělávání dospělých a další
organizace.

CO NABÍZÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH?
Erasmus+ nabízí dospělým účastníkům, vzdělavatelům, lektorům a dalším
pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých celou řadu příležitostí, jak rozvíjet
své znalosti, dovednosti a kompetence. Taky poskytuje přístup k dalšímu
vzdělávání dospělým s omezenými příležitostmi, jako jsou sociální a ekonomické
překážky. Pokud jde o poskytovatele vzdělávání dospělých a další vzdělávací
organizace, nabízí program možnost spolupracovat se širokou škálou
zahraničních partnerů. Více se tak otevřou světu a inovacím. Zároveň tím zvýší
svou atraktivitu v regionu. Jednotlivci můžou posílit svou schopnost adaptace
na cizí prostředí, naplnit svůj potenciál a zvýšit své odhodlání dále se vzdělávat.

KTERÉ ZEMĚ SE MOHOU ZÚČASTNIT?
Organizace, které podávají žádost o projekty Erasmus+, musí pocházet
z jednoho z 27 členských států EU nebo z jedné ze zemí plně přidružených
k programu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko
a Turecko.
Organizace z jiných zemí se mohou některých dostupných formátů projektů
účastnit jako partneři. Pravidla jednotlivých projektových formátů jsou
popsané v příručce k programu Erasmus+.

KDO SE MŮŽE
PŘIHLÁSIT?

„K tomu, abychom lépe
chápali jiné úhly pohledu, je
velmi důležité zapojit se do
výměny názorů, která nejenže
překračuje zeměpisné hranice,
ale také propojuje odborníky
z různých oblastí. Vzájemné učení
není jen hezky znějícím konceptem,
v našem světě se stalo nezbytností.“

způsobilé organizace Program je
otevřený všem organizacím, které
poskytují formální nebo neformální
vzdělávání dospělých, pro místní
a regionální orgány veřejné správy,
koordinační subjekty a další
organizace, které působí v oblasti
vzdělávání dospělých.

Maria Rigleová,
koordinátorka projektu Erasmus+ „Pomoc
evropským organizacím při začleňování
genderového hlediska“.

Chcete si ověřit, jestli vaše organizace
patří mezi způsobilé? podívejte se na
webové stránky své národní
agentury, české národní agentury
programu Erasmus+.
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Priority programu Erasmus+:
klíčové součásti každého projektu
Program Erasmus+ má za cíl řešit řadu výzev, kterým Evropa čelí
v současnosti, i které nás čekají. Proto byly stanoveny horizontální priority,
kterým se projekty Erasmus+ mají v následujících letech věnovat a pomáhat
nám v nich:

Inkluze a rozmanitost
Erasmus+ je koncipovaný tak, aby byl
inkluzivní a nabízel rovné příležitosti
pro všechny bez ohledu na věk,
sociální nebo ekonomické zázemí.
Organizacím, které chtějí, aby jejich
projekty byly inkluzivnější, nabízí
dodatečnou finanční podporu.

Digitální transformace
Digitální rozměr se prolíná celým
programem. K dispozici jsou aktivity
v oblasti virtuálního vzdělávání,
vzdělávací kurzy pro učitele, kteří se
chtějí zdokonalit ve využívání
digitálních nástrojů, nebo možnost
sdílení s online komunitou na
platformě eTwinning.

ERASMUS+ CO MI MŮŽE TENTO PROGRAM NABÍDNOUT?

Environmentálně udržitelné
a odpovědné postupy
Erasmus+ podporuje u všech projektů
začlenění postupů šetrných k životnímu
prostředí a vzdělávání účastníků
v oblasti environmentální udržitelnosti.
K dispozici jsou například dodatečné
finanční prostředky na využívání
nízkouhlíkové dopravy jako jsou vlaky.

Zapojení do
demokratického života
Zvýšení účasti mladých lidí na
demokratickém životě je pro
budoucnost Evropské unie zásadní.
Erasmus+ poskytuje mladým lidem
zkušenosti, dovednosti a kompetence,
které potřebují k tomu, aby se stali
aktivními evropskými občany.
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JAKÉ AKCE JSOU V RÁMCI PROGRAMU
ERASMUS+ URČENÉ PRO VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH?
Program nabízí různé příležitosti pro jednotlivce i organizace.
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců se týká
zahraničních výjezdů. Podporuje jedince, kteří stráví určitou dobu
vzdělávací aktivitou u partnerské organizace v zahraničí.
Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci se týká mezinárodní
spolupráce organizací. Podporuje jejich rozvoj prostřednictvím výměny
osvědčených postupů a vytváření sítí.

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Klíčová
akce 1

Klíčová
akce 2
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▶ Akreditace Erasmus
▶ Projekty krátkodobé mobility

Spolupráce mezi organizacemi
a institucemi
▶ Kooperativní partnerství
▶ Partnerství malého rozsahu
▶ Výhledové projekty

PROGRAM ERASMUS+

KLÍČOVÁ AKCE 1: VZDĚLÁVACÍ MOBILITA
JEDNOTLIVCŮ
Klíčová akce 1 podporuje organizace poskytující vzdělávání dospělých,
které chtějí organizovat aktivity v oblasti zahraničních výjezdů nejen
pro své zaměstnance (lektory, školitele a pracovníky v oblasti
vzdělávání dospělých), ale i pro dospělé účastníky vzdělávání
s omezenými příležitostmi, učitele a další.
Projekty vede žadatelská organizace, například poskytovatel vzdělávání
dospělých, organizace působící ve vzdělávání dospělých nebo místní
orgán, který vysílá účastníky do hostitelské organizace v zahraničí.
Dospělí účastníci vzdělávání a pracovníci jsou pak zapojeni
prostřednictvím projektu své organizace.
Tato akce má dva důležité cíle: prospět účastníkům vyjíždějícím do
zahraničí a pomoci rozvíjet vzdělávací instituce, zvýšit jejich kapacitu
pro přeshraniční spolupráci a zlepšit výuku a vzdělávání pro všechny,
nejen pro ty, kteří vycestují. Nástrojem k dosažení těchto cílů je finanční
podpora zahraničních výjezdů.

O FINANCOVÁNÍ LZE POŽÁDAT DVĚMA
ZPŮSOBY
Krátkodobé projekty
Jedná se o projekty malého rozsahu, které trvají
šest až osmnáct měsíců a jsou určeny nejvýše
30 účastníků. Jsou nejlepší volbou pro
organizace, které zkoušejí účast v programu
Erasmus+ poprvé, nebo organizace, které chtějí
uspořádat pouze omezený počet aktivit.

Akreditace Erasmus
funguje jako členská karta pro zahraniční výjezdy.
Každoročně organizacím poskytuje zaručený přístup
k financování v Klíčové akci 1. Aby mohla organizace
požádat o akreditaci, musí vytvořit Plán Erasmus na
dobu nejméně dvou let.

ERASMUS+ CO MI MŮŽE TENTO PROGRAM NABÍDNOUT?

Ještě nejste připraveni
podat žádost?
Existují i další způsoby, jak se
zapojit. Můžete se:
▶ připojit ke konsorciu
mobility, které bylo
vytvořeno akreditovaným
koordinátorem konsorcia ve
vaší zemi.
▶ stát se přijímající
organizací, přijímat
účastníky ze zahraničí
a dozvědět se tak
o programu Erasmus+ více,
ještě než si žádost sami
podáte.

5

JAKÉ AKTIVITY MŮŽETE V RÁMCI KLÍČOVÉ
AKCE 1 USKUTEČNIT?
Existuje několik typů aktivit, a to jak pro účastníky vzdělávání, tak pro
pracovníky.
Každý projekt mobility může kombinovat aktivity v různých zemích
světa.

Zahraniční výjezdy dospělých
účastníků vzdělávání
s omezenými příležitostmi
▶ Skupinová mobilita dospělých
účastníků: účastníci z vysílající
organizace můžou strávit určitý čas
v jiné zemi a těžit z inovativního
učení organizovaného na základě
spolupráce mezi vysílající
a hostitelskou organizací.
▶ Individuální mobilita
dospělých účastníků: účastníci
můžou strávit určitý čas v hostitelské
organizaci v zahraničí, aby si na základě
vzdělávacího programu přizpůsobeného jejich
konkrétním potřebám zdokonalili své znalosti
a dovednosti.

JAKÉ NÁKLADY JSOU HRAZENY V RÁMCI
KLÍČOVÉ AKCE 1?
Cestovní výdaje
Pobytové náklady

Jazyková příprava
Náklady na víza a vstup do země

Kurzovné pro pracovníky

Přípravné návštěvy

Náklady na podporu inkluze
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Organizační náklady

PROGRAM ERASMUS+

Zahraniční výjezdy pracovníků
▶ Stínování na pracovišti (tzv. job
shadowing): učitelé a další pracovníci
můžou získat praktické zkušenosti tím,
že sledují každodenní práci svých kolegů
v organizacích.
▶ Výukové pobyty: učitelé můžou
v zahraničí po určitý čas vyučovat nebo
poskytovat školení, zároveň se tak sami
učit prostřednictvím praxe a získat širší
pohled na vzdělávání v Evropě.
▶ Kurzy a školení: účastníci můžou
navštěvovat kurzy nebo školení v zahraničí, aby
rozvíjeli své dovednosti a znalosti a později je
uplatnili ve své vysílající organizaci.

JAK JE TO S RECIPROČNÍ VÝMĚNOU?
Navázání spolupráce pomocí recipročních výměn s partnery
v zahraničí může být obohacující.
Vzájemné výměny můžete uskutečnit, pokud vaše partnerská
organizace realizuje také vlastní zahraniční výjezdy
Erasmus+ nebo je akreditovaná.

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ VE VAŠÍ ORGANIZACI
Prostředky programu Erasmus+ můžete využít také k pozvání:
▶ odborníků – zkušených učitelů, školitelů a dalších profesionálů ze
zahraničí s odbornými znalostmi, od kterých se chcete učit.
▶ lektorů/vzdělavatelů dospělých – kteří se zapsali nebo
nedávno absolvovali program přípravy lektorů/vzdělavatelů dospělých
v zahraničí.

ERASMUS+ CO MI MŮŽE TENTO PROGRAM NABÍDNOUT?
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Potřebujete inspiraci? Zde máte
příklad.

Projekt Chic&Craft:
V dnešní konzumní společnosti se zdá, že pro nás nic
nemá dostatečnou hodnotu a že své oblečení nebo
dokonce i lidi kolem sebe můžeme v mžiku vyměnit
za jiné. Projekt Chic&Craft si dává za cíl přivést lidi zpět
k tomu, aby si vážili toho, co je obklopuje. Chce jim ukázat,
že tvořivost, celoživotní učení a empatie jsou mocnými
nástroji, které můžou změnit svět. Za pomoci
jednoduchých návodů dostupných online a souboru
nástrojů na podporu vzájemného učení můžou lidé
s duševními problémy posílit své sebevědomí, tvořivost
a pozitivní pohled do budoucna.

Najdi více projektů
na platformě
výsledků programu
Erasmus+
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KLÍČOVÁ AKCE 2: SPOLUPRÁCE MEZI
ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI
Klíčová akce 2 podporuje partnerství různého rozsahu a formátů mezi
organizacemi z několika zemí. Partnerství jsou vždy tvořena organizacemi
z různých zemí a vedena koordinující organizací, která podává žádost o grant.
Všechny financované projekty jsou spojeny s jednou nebo několika
průřezovými prioritami EU. Kromě toho projektoví partneři rozhodují
o konkrétnějších cílech na základě svých společných zájmů a odborných
znalostí.
Mezi cíle projektu často patří budování kapacit prostřednictvím vývoje
inovativních nástrojů a způsobů práce, výměna osvědčených postupů
a rozvoj vazeb mezi vzděláváním, podniky a občanskou společností, přičemž
zvláštní pozornost je věnována osobám s omezenými příležitostmi.
Existují dva typy partnerství, které vašim organizacím pomáhají
spolupracovat, učit se a společně růst.

Kooperativní partnerství
Kooperativní partnerství jsou nejběžnějším
formátem partnerství. Mohou je uzavřít
nejméně tři organizace ze třech různých zemí na
dobu jednoho roku až tří let.

Partnerství malého rozsahu
Partnerství malého rozsahu jsou jednodušším
formátem spolupráce, ideálním pro malé
organizace a nováčky v programu Erasmus+.
Partnerství jsou tvořená nejméně dvěma
organizacemi ze dvou různých zemí a můžou
trvat šest měsíců až dva roky.

Možnosti grantu:

120 000 euro
250 000 euro
400 000 euro
Možnosti grantu:

30 000 euro
60 000 euro

Jak funguje financování v rámci klíčové akce 2?
U kooperativních partnerství a partnerství malého rozsahu se
financování vztahuje k předem definovaným možnostem grantů.
Musíte se rozhodnout, která z možností nejlépe vyhovuje vašemu
projektovému záměru, a pak svou volbu vysvětlit v žádosti.

ERASMUS+ CO MI MŮŽE TENTO PROGRAM NABÍDNOUT?
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EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL
Evropská jazyková cena Label je oceněním za
nejinovativnější projekty v oblasti jazykového vzdělávání
a výuky mimo jiné v sektoru vzdělávání dospělých. Podporuje
vynikající výsledky ve výuce jazyků a zvyšuje povědomí
o evropské spolupráci v této oblasti.

PLATFORMA PRO ONLINE
SPOLUPRÁCI
EPALE je platforma pro komunitu vzdělávání dospělých
v Evropě, díky které se můžou lektoři, vzdělavatelé, výzkumní
pracovníci, školitelé pedagogů a další pracovníci ve vzdělávání
dospělých vzájemně kontaktovat a učit se od sebe
prostřednictvím blogových příspěvků, fór a nástroje pro
hledání partnerů. Sdružuje rovněž zprávy, události, podcasty
a diskuse, které se věnují vzdělávání dospělých po celé Evropě.
Nabízí poradenství příjemcům programu Erasmus+
a budoucím žadatelům.

Electronic Platform for Adult Learning in Europe
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Tuto akci realizuje Evropská výkonná
agentura pro vzdělávání a kulturu.

KLÍČOVÁ AKCE 2: SPOLUPRÁCE MEZI
ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI
Výhledové projekty
Jedná se o rozsáhlé projekty, jejichž cílem je vyvinout inovativní
politické metody a postupy s potenciálem jejich rozšíření. Podporují
perspektivní myšlenky, které odpovídají klíčovým evropským prioritám
a přispívají ke zlepšení systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže.
Cílem projektů, které podporují vzdělávání dospělých, je poskytnout
těmto osobám flexibilní možnosti, jak rozvinout svoji schopnost číst
a psát, matematickou gramotnost a digitální dovednosti a směřovat
k získání vyšší úrovně kvalifikace relevantní pro trh práce i pro aktivní
zapojení do společnosti.
Výše uděleného grantu se odvíjí od odhadovaného rozpočtu, který
může činit až 1 000 000 euro.

ERASMUS+ CO MI MŮŽE TENTO PROGRAM NABÍDNOUT?
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CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
JAK PODAT ŽÁDOST?
Žádost podejte prostřednictvím národní agentury
programu Erasmus+:
▶
▶
▶
▶

akreditaci Erasmus
projekty klíčové akce 1
partnerství malého rozsahu
kooperativní partnerství

Žádost podejte prostřednictvím Evropské
výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu
v Bruselu:
▶ kooperativní partnerství vedená
evropskými nevládními organizacemi
▶ výhledové projekty

DALŠÍ INFORMACE
▶ Obraťte se na svoji
národní agenturu

▶ Přečtěte si příručku
k programu
Erasmus+
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