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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 žáky i učitele a trvalých akreditací pro 
školská vzdělávací zařízení.

CO NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ?

Erasmus+ nabízí žákům, učitelům a dalším 
pracovníkům v oblasti vzdělávání řadu příležitostí, jak 

rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence. Program 
nabízí školám a dalším organizacím možnost spolupracovat 

s partnery v zahraničí. Více se tak otevřou světu a inovacím a zároveň 
tím zvýší svou atraktivitu v regionu.

KTERÉ ZEMĚ SE MOHOU ZÚČASTNIT?
Žádost o podporu projektů v programu Erasmus+ mohou podávat 
organizace pocházející z jednoho z 27 členských států EU nebo z jedné 
ze třetích zemí přidružených k programu: Island, Lichtenštejnsko, 
Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Organizace z jiných zemí se mohou některých dostupných typů 
projektů účastnit jako partneři. Pravidla jednotlivých typů projektů jsou 
popsána v příručce k programu Erasmus+.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?
Mezi způsobilé organizace patří školy poskytující všeobecné 
vzdělávání na předškolní, základní nebo středoškolské úrovni a další 
organizace působící v oblasti školního vzdělávání.

Podrobná pravidla závisí na konkrétním vzdělávacím systému v každé 
zemi. Chcete si ověřit, jestli vaše organizace patří mezi způsobilé? 
Podívejte se na webové stránky své národní agentury programu 
Erasmus+.

„Erasmus+ vám pomůže 
stát se tou nejlepší 
verzí sebe sama!“

Enrique, 
španělský středoškolák, 
mluví o svých 
zkušenostech s mobilitou 
žáků v rámci 
programu Erasmus+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/4
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/narodni-agentury
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Priority programu Erasmus+: 
klíčové součásti každého projektu!

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.

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.

Environmentálně 
udržitelné a odpovědné 
postupy
Erasmus+ podporuje u všech projektů 
začlenění postupů šetrných 
k životnímu prostředí a vzdělávání 
jejich účastníků v oblasti 
environmentální udržitelnosti. 
K dispozici jsou například dodatečné 
finanční prostředky na využívání 
nízkouhlíkové dopravy jako jsou vlaky.
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JAKÉ AKCE JSOU V RÁMCI PROGRAMU 
ERASMUS+ URČENY PRO ŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ?

Program nabízí různé příležitosti pro jednotlivce i organizace.

Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců se týká zahraničních 
výjezdů a podporuje jednotlivce, kteří stráví určitou dobu vzdělávací 
aktivitou v partnerské organizaci v zahraničí.

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci se týká mezinárodní 
spolupráce a podporuje rozvoj organizací prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a vytváření sítí.

Akce programu Jean Monnet podporují znalosti o Evropské unii ve školách.

Vzdělávací mobilita jednotlivců
 ▶ Akreditace Erasmus
 ▶ Krátkodobé projekty

Spolupráce mezi organizacemi 
a institucemi

 ▶ Kooperativní partnerství
 ▶ Partnerství malého rozsahu
 ▶ Pedagogické akademie Erasmus+

AKCE PROGRAMU JEAN MONNET
 ▶ Odborná příprava učitelů v rámci pro-
gramu Jean Monnet

 ▶ Iniciativy vyučování o EU
 ▶ Sítě programu Jean Monnet

Akce 
progra-
mu Jean 
Monnet

Klíčová 
akce 2

Klíčová 
akce 1 
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KLÍČOVÁ AKCE 1: VZDĚLÁVACÍ MOBILITA 
JEDNOTLIVCŮ

Klíčová akce 1 podporuje školy a další organizace v oblasti 
školního vzdělávání, které chtějí organizovat zahraniční výjezdy pro 
žáky, učitele, vedoucí pracovníky škol a další pracovníky.

Projekty vede žadatelská organizace, například škola, která vysílá 
účastníky do partnerské organizace v zahraničí. Žáci a pracovníci 
jsou pak zapojeni prostřednictvím projektu své organizace.

Tato akce má dva důležité cíle: prospět jednotlivým 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.

Ještě nejste připraveni 
podat žádost?
Existují i další způsoby, jak 
se zapojit. Můžete se:

 ▶ připojit ke konsorciu 
mobility, které bylo 
vytvořeno akreditovaným 
koordinátorem ve vaší 
zemi

 ▶ stát se přijímající 
organizací a přijímat 
účastníky ze zahraničí 
a dozvědět se tak 
o programu Erasmus+ 
více, ještě než si žádost 
sami podáte.

Projekty krátkodobé mobility
Jedná se o projekty malého rozsahu, které trvají 
šest až osmnáct měsíců a zahrnují nejvýše 30 
účastníků. Jsou nejlepší volbou pro organizace, které 
doposud nemají s účastí v programu Erasmus+ 
žádnou zkušenost, nebo pro organizace, které chtějí 
uspořádat pouze omezený počet výjezdů.

Akreditace Erasmus
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.

O FINANCOVÁNÍ LZE POŽÁDAT DVĚMA 
ZPŮSOBY

https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF/source-248110621
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JAKÉ AKTIVITY MŮŽETE V RÁMCI KLÍČOVÉ 
AKCE 1 REALIZOVAT?

Existuje několik typů aktivit, a to jak pro žáky, tak pro pracovníky. Každý 
projekt mobility může kombinovat aktivity v různých zemích světa.

Zahraniční výjezdy žáků

▶ Skupinová mobilita: třída nebo 
skupina žáků může strávit krátký čas 
společným studiem se svými 
vrstevníky na hostitelské škole v jiné 
zemi v doprovodu svých učitelů.

▶ Krátkodobá individuální 
mobilita: jednotliví žáci mohou 
strávit deset dnů až jeden měsíc 
studiem na hostitelské škole 
v zahraničí.

▶ Dlouhodobá individuální mobilita: 
za dlouhodobou mobilitu se považují výjezdy 
delší než tři měsíce.

JAKÉ NÁKLADY JSOU HRAZENY V RÁMCI 
KLÍČOVÉ AKCE 1?

Pobytové náklady

Cestovní výdaje Jazyková příprava

Přípravné návštěvy

Náklady na podporu inkluze

Kurzovné pro pracovníky

Organizační náklady

Náklady na víza a vstup do země
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▶ Stínování na pracovišti (tzv. job 
shadowing): pracovníci můžou získat 
praktické zkušenosti tím, že sledují 
každodenní práci svých kolegů 
v partnerských 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 odborná školení: účastníci 
můžou navštěvovat kurzy nebo školení 
v zahraničí, aby rozvíjeli své dovednosti 
a znalosti a poté je uplatnili ve své vysílající 
organizaci.

Zahraniční výjezdy pracovníků

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ VE VAŠÍ ORGANIZACI!
Prostředky programu Erasmus+ můžete využít také k pozvání:

 ▶ odborníků – zkušených učitelů, tvůrců politik, školitelů a dalších 
profesionálů ze zahraničí s odbornými znalostmi, od kterých se chcete 
učit.

 ▶ studentů a čerstvých absolventů učitelství, kteří jsou 
zapsáni v programu odborné přípravy učitelů v zahraničí nebo takový 
program nedávno absolvovali.

JAK JE TO S RECIPROČNÍ VÝMĚNOU?
Navázání recipročních výměn s partnery v zahraničí může být 
velmi obohacující.

Vzájemné výměny můžete uskutečnit, pokud vaše partnerská 
organizace realizuje také vlastní zahraniční výjezdy 
Erasmus+ nebo je akreditovaná.
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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 poté svou volbu vysvětlit v žádosti.

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

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

120 000 € 

30 000 €

250 000 € 

60 000 €

400 000 €

Možnosti grantu

Možnosti grantu

KLÍČOVÁ AKCE 2: SPOLUPRÁCE MEZI 
ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI

Klíčová akce 2 podporuje partnerství různých velikostí 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 projektu 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.
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Projekt evropská půda, půda pro budoucnost
Šest venkovských škol ze šesti evropských zemí spolupracovalo dva 
roky na tom, aby jejich žáci ocenili a pochopili potenciál venkovského 
prostředí, ve kterém žijí.

Žáci cestovali za svými vrstevníky do jiných zemí. Společně připravili 
dokumentární filmy, internetové rozhlasové pořady a výstavy o rodných 
zemích a venkovské společnosti. Setkali se také se zástupci vlád, aby 
se dozvěděli více o udržitelném rozvoji a významu pracovních míst na 
venkově. Tato zkušenost jim otevřela nové cesty k Evropě a k jejich 
vlastní profesní budoucnosti.

Potřebujete in-
spiraci? Zde máte 

příklad.

Více projektů 
naleznete na 

stránkách 
platformy 

výsledků programu 
Erasmus +.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
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EVROPSKÁ OCENĚNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ 
A INOVATIVNÍ PROJEKTY

EVROPSKÁ OCENĚNÍ INOVATIVNÍCH PROJEKTŮ

Evropská cena za inovativní výuku odměňuje 
úspěchy evropských učitelů a škol. Uděluje se za 
mimořádné inovativní postupy výuky a učení v rámci 
projektů Erasmus+.

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 

Evropská jazyková cena Label je oceněním za 
nejinovativnější projekty v oblasti jazykového 

vzdělávání a výuky nejen ve školách.  Podporuje 
vynikající výsledky ve výuce jazyků a zvyšuje povědomí 

o evropské spolupráci v této oblasti.

PLATFORMY PRO ONLINE SPOLUPRÁCI 
A VÝMĚNU

School Education Gateway a eTwinning slouží učitelům, 
výzkumným pracovníkům a dalším k tomu, aby byli informovaní, našli 
partnery pro budoucí projekty, spolupracovali a měli přístup 
k výukovým materiálům nebo vzdělávacím kurzům. Obě platformy 
budou v roce 2022 sloučeny do Evropské platformy školního vzdělávání 
(European School Education Platform) s cílem dále se zlepšovat 
a umožnit členství v podnětné vzdělávací komunitě v Evropě.

https://education.ec.europa.eu/cs/evropska-cena-za-inovativni-vyuku
https://education.ec.europa.eu/cs/evropske-jazykove-iniciativy
https://education.ec.europa.eu/cs/evropske-jazykove-iniciativy
https://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Tyto akce řídí Evropská výkonná agentura 
pro vzdělávání a kulturu.

KLÍČOVÁ AKCE 2: SPOLUPRÁCE MEZI 
ORGANIZACEMI

Pedagogické akademie Erasmus+
Pedagogické akademie Erasmus+ jsou partnerstvími poskytovatelů 
vzdělávání a odborné přípravy učitelů se zapojením ministerstev, 
učitelských asociací, škol a dalších příslušných aktérů. Jejich cílem je 
budovat komunity pro sdílení praktických postupů a zlepšovat 
vzdělávání učitelů v Evropě prostřednictvím spolupráce, výměny 
inovací a osvědčených postupů.

Rozpočet projektu je stanoven na základě skutečně vynaložených 
nákladů, nesmí však přesáhnout 1,5 milionu euro.

AKCE PROGRAMU JEAN 
MONNET

Cílem akcí programu Jean Monnet je 
šířit znalosti o Evropské unii 
a podporovat aktivní občanství 
a evropské hodnoty svobody, tolerance 
a nediskriminace.

Školy se mohou zapojit do „iniciativy vyučování 
o EU“, aby podpořily lepší porozumění evropským 
tématům, nebo do „sítí programu Jean Monnet“, aby si vyzkoušely 
společné vyučování a výměnu osvědčených postupů mezi zeměmi.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/64
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/akce-programu-jean-monnet-podpora-vyuky-a-vyzkumu-na-tema-evropske-unie


CHCETE SE DOZVĚDĚT  
VÍCE?

JAK PODAT ŽÁDOST?
Žádost podejte prostřednictvím české národní 
agentury programu Erasmus+, pokud jde o:

 ▶ akreditace Erasmus
 ▶ projekty klíčové akce 1
 ▶ partnerství malého rozsahu
 ▶ kooperativní partnerství.

Žádost podejte prostřednictvím Evropské výkonné 
agentury pro vzdělávání a kulturu v Bruselu, 
pokud jde o:

 ▶ kooperativní partnerství vedená evropskými 
nevládními organizacemi

 ▶ pedagogické akademie Erasmus+
 ▶ akce programu Jean Monnet.
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 ▶ Navštivte webové 
stránky své 
národní agentury

 ▶ Přečtěte si příručku 
k programu 
Erasmus+

Všechny fotografie v tomto dokumentu byly pořízeny a poskytnuty v rám-
ci projektů Erasmus+ s výjimkou fotografií na titulní straně a fotografií na 
straně 4.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/narodni-agentury
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/node/2700
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://op.europa.eu/en/home
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