
Vy se ptáte, 
my odpovídáme

DiscoverEU - jízda
k začlenění

Zajímá vás nový projekt DiscoverEU - jízda k
začlenění? Připravili jsme pro vás nejčastěji kladené
dotazy.



Kdo může žádat o grant programu
DiscoverEU - jízda k začlenění? 

Nezisková organizace, sdružení, nevládní
organizace, místní, regionální nebo národní veřejný
orgán, neziskový podnik, komerční subjekt zavázaný
k sociální odpovědnosti firem nebo neformální
skupina mladých lidí. 

Neformální skupinou mladých lidí rozumíme
skupinu min. čtyř lidí ve věku od 18 do 30 let, kteří
pomohou vyjet např. svému znevýhodněnému
kamarádovi. 



Jaký je rozdíl mezi soutěží DiscoverEU a
projektem DiscoverEU - jízda k
začlenění?

Soutěž DiscoverEU probíhá formou soutěže, kdy
osmnáctiletí mohou vyhrát jízdenku po Evropě.
Cestovatelé se mohou přihlásit sami nebo ve
skupině až pěti lidí. Daná soutěž se koná dvakrát
ročně (na jaře a na podzim). 

Do projektu DiscoverEU - jízda k začlenění se
hlásí organizace nebo neformální skupiny, které
podporují mladé lidi, kteří by sami o jízdenku kvůli
různým překážkám nepožádali. V rámci DiscoverEU
- jízda k začlenění žadatelé podporují mladé lidi při
přípravě, plánování a organizaci a v případě potřeby
i při realizaci cesty. Žádosti o projekt se podávají
dvakrát ročně (na jaře a na podzim). 



Opravdu můžou vyjet pouze osmnáctiletí
lidé? 

Ano. Cestovateli musí být v první den cesty 18 let.
 
Pokud byste se rozhodli pro doprovodné osoby,
těm musí být minimálně 18 let, jinak se na ně
věkový limit nevztahuje. 

Modelová situace: Pokud byste naplánovali cestu
od 1. června do 14. června, může se jí účastnit
účastník, který měl posledního května 18.
narozeniny. Stejně tak se může zúčastnit i mladý
člověk, který by např. 3. června oslavil 19.
narozeniny. 



Jak dlouho může cesta trvat? 

Cesta může trvat 1 až 30 dní, celý projekt (tedy od
plánování cesty, přípravy, samotné cesty, jejího
vyhodnocení a šíření znalostí) trvá 3 až 18 měsíců.
Grantové prostředky pokryjí náklady na jednu cestu
v období maximálně 21 dní. 

Jak funguje časová jízdenka? 

Časová jízdenka má platnost měsíc a je určena na 7
dnů cesty. Dny se počítají za jednu cestu vlakem -
např. cesta z Berlína do Vídně se rovná jednomu
dnu (bez ohledu na potřebné přestupy po cestě). 



Jaké znevýhodnění bereme jako
relevantní? Jak ho žadatel dokazuje?

Jako relevantní bereme znevýhodnění ekonomické,
sociální, kulturní, geografické či zdravotní.
Znevýhodnění žadatel dokazuje předložením
čestného prohlášení.

Jaká pravidla platí pro doprovodné
osoby? Je jim cesta také hrazena?

Doprovodné osoby musí být starší 18 let. Na
jednoho cestovatele připadají max. dvě doprovodné
osoby. Jedna doprovodná osoba může doprovázet
více skupin cestovatelů.  

Doprovodným osobám je hrazená časová jízdenka,
ubytování a strava (tzv. individuální podpora), a
další uznatelné náklady (tzv. podpora inkluze). 



Můžou se projektu zúčastnit i cizinci žijící
v České republice? 

Ano, ale musí mít v době cesty trvalý pobyt v České
republice. 

Jak naplánovat cestu? 

To je úplně na vás! Platí jediné pravidlo – cesta se
musí konat v nejméně jedné zemi, která není zemí,
ve které účastníci zahájili cestu.  

Tip: Cesta může být i tematicky zaměřená, např:
cesta po památkách židovské kultury v Evropě.



Jak se do projektu přihlásit?

K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat
EU Login, díky kterému dostanete přístup k online
nástrojům Evropské komise. EU Login si můžete
vytvořit zde. 

Každá organizace či neformální skupina, která si
žádá o grant v programu Erasmus+ a Evropský sbor
solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID).
Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě
nemáte, můžete si jej vytvořit zde. Nejprve pomocí
vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či
skupina ještě není registrována. Pokud není,
registrujte se a identifikační číslo obdržíte.   

Pak již stačí vyplnit projektovou žádost s označením
KA155-YOU tady. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/organisation-registration/register/screen/home/organisation/organisationData
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Kde najdu více informací?

Více informací najdete na webových stránkách
DZS, kde najdete i příručku k programu na daný
rok. 

Pravidelně zde aktualizujeme i termíny webinářů či
individuálních konzultací.

S jakýkoliv dotazy nás můžete kontaktovat na
našich e-mailových adresách:

lucie.lemonova@dzs.cz
anezka.sechovcova@dzs.cz

https://www.dzs.cz/discovereu-jizda-k-zacleneni

