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ZÁPIS: Informační webinář k Dobrovolnickým týmům v oblastech 

s vysokou prioritou (Evropský sbor solidarity)  
Datum: 7. prosince 2022  

Místo konání: online  

Program: program  

Zapsal/a: Tereza Svobodová, junior konzultantka pro vzdělávání 

 
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) pořádala dne 7. prosince 2022 informační 

webinář k projektům Dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou v rámci programu 

Evropský sbor solidarity. Tyto projekty jsou určené dobrovolnickým organizacím, které jsou držiteli 

Známky kvality (Quality Label), o níž se žádá u národní agentury (DZS). Známka kvality je podmínkou 

pro podání žádosti, nezaručuje však udělení grantu. Projektové žádosti bude hodnotit výkonná 

agentura EACEA a je třeba je podávat přes portál Evropské Komise Funding & Tenders Opportunities 

Portal (FTOP). Termín pro podávání žádostí je 8. února 2023 v 17:00 hod. 

Politický kontext 

Na úvod webináře představila Natascha Sander z GŘ EAC širší politický kontext a priority Evropského 
sboru solidarity. Zdůraznila, že je výzva k této akci zveřejněna již posedmé (před rokem 2021 byla 
součástí Erasmus+). Sander poukázala na to, že ústředním cílem Evropského sboru solidarity (ESC) je 
zapojení mladých lidí a organizací do vysoce kvalitních solidárních aktivit. Program ESC se dělí na dvě 
hlavní části: účast mladých lidí v dobrovolnických aktivitách (dobrovolnické projekty, dobrovolnické 
týmy v oblastech s vysokou prioritou a solidární projekty) a dobrovolnictví v rámci sboru humanitární 
pomoci. Sander také vyzdvihla, že v rámci nového programu (2021–2027) bude z celkového rozpočtu 
1 miliardy podpořeno až 2 700 aktivit a v současné době se na Evropském portálu pro mládež 
zaregistrovalo téměř sto tisíc mladých.  

Poté Sander blíže představila projekty Dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou. 
Zdůraznila, že se jedná o rozsáhlé projekty s vysokým dopadem podporující dobrovolnické činnosti 
prováděné mladými lidmi po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Dobrovolnické týmy musí zapojovat mladé 
lidi (do 30 let) alespoň ze dvou zemí a musí řešit společné evropské společenské výzvy, které jsou 
každoročně vymezeny na úrovni EU. 

Podmínky zapojení a hodnotící kritéria 

Alfonso Aliberti z EACEA úvodem zdůraznil, že organizace, které se chtějí zapojit do tohoto typu 
projektů, musí být držiteli platné Známky kvality, jinak nebude jejich žádost o grant přijata. Poté zmínil 
prioritní oblasti na rok 2023: pomoc osobám prchajícím před ozbrojenými konflikty a dalším obětem 
přírodních nebo člověkem způsobených katastrof a propagace a podpora prevence v oblasti zdraví. 
Upozornil, že projekty dobrovolnictví musí být přínosné pro všechny partnery, a že podpořené aktivity 
musí mít silný inkluzivní rozměr. Uvedl například, že mladí znevýhodnění dobrovolníci se mohou 
účastnit přípravných návštěv, aby byly jejich specifické potřeby brány v potaz již od počátku projektu. 
Aliberti také zmínil, že doplňkové činnosti (complementary activities), jako např. job shadowing, 
workshopy, konference, semináře či vzdělávací kurzy, mohou být také velmi užitečné pro posílení 
dobrovolnického týmu a zvýšení jeho efektivity.  

Poté se Aliberti zaměřil na vytvoření projektu. Uvedl, že nejdůležitější je sednout si ke stolu s partnery 
a diskutovat. Co se týče výběru dobrovolníků, organizace je musí vždy vybírat přes Evropský portál pro 
mládež, který je zároveň setkávacím bodem pro organizace. Následně Aliberti připomněl horizontální 
priority Evropského sboru solidarity: inkluze a diverzita, digitální transformace, ochrana životního 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-european-solidarity-corps-2023-volunteering-teams-high-priority-areas-2022-12-07_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/system/files/2022-11/Agenda.pdf
https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/projekty-granty#quality-label
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2023-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/volunteering_en
https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/about_en
https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/about_en
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prostředí a udržitelný rozvoj, zapojení se do demokratického života. Upozornil na to, že dobrovolnické 
projekty musí brát potaz alespoň jednu z těchto priorit. U priority digitální transformace zmínil, že by 
organizace měly plně využít potenciál online nástrojů při přípravě, realizaci i hodnocení projektu.  

Následně se Aliberti věnoval kritériím, podle nichž jsou žádosti o grant hodnoceny, tedy kritéria pro 
přípustnost (admissibility: zcela vyplněná žádost se všemi patřičnými informacemi podaná včas), 
způsobilost (eligibility: splnění minimálního počtu členů konsorcia atd.) a udělení grantu (award: 
obsah projektu). Co se týče způsobilosti, žádost o projekt musí předložit konsorcium minimálně 3 
způsobilých organizací z nejméně 2 programových zemí. Do projektů se musí zapojit mladí 
dobrovolníci mezi 18 a 30 lety, kteří legálně pobývají v programových nebo partnerských zemích a 
zaregistrovali se na Evropský portál pro mládež. Projekty Dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou 
prioritou trvají buď 1, 2 nebo 3 roky.  

Kritéria pro udělení grantu zahrnují relevanci, zdůvodnění (rationale) a dopad (max. 30 bodů), kvalitu 
projektového návrhu (max. 40 bodů) a kvalitu řízení projektu (max. 30 bodů). Pro udělení grantu je 
nutné získat minimálně 60 bodů celkem a minimálně polovinu bodů v každém kritériu. Relevance 
projektu znamená, jak je projekt v souladu s cíli a prioritami Evropského sboru solidarity, 
se specifickými cíli Dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou a potřebami a cíli zapojených 
organizací a jednotlivých účastníků. Zdůvodnění musí obsahovat, jak projektový návrh reaguje na 
společenské potřeby, jak zapojí znevýhodněné mladé lidi a jak propojuje a začleňuje relevantní aktivity. 
Dopad projektu musí být zaměřen na znevýhodněné mladé, projekt musí představovat přidanou 
hodnotu a přínos pro místní komunitu a musí být viditelný na místní, regionální, národní a evropské 
úrovni. 

Kvalitou projektového návrhu se mimo jiné rozumí kvalita navrhovaných opatření k oslovení a zapojení 
znevýhodněných mladých lidí, kvalita neformálních učebních metod a opatření, přidaná hodnota 
doplňkových činností, srozumitelnost a celistvost projektu, uznání a potvrzení učebních výsledků 
účastníků a vhodnost opatření k výběru a/nebo zapojení dobrovolníků do činností. Kvalita řízení 
projektu je posuzována podle kvality praktických opatření, řízení a způsobů podpory, kvality 
spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi a také s ostatními příslušnými 
zúčastněnými stranami a kvality opatření pro hodnocení a šíření výsledků projektu.     

Podání žádosti 

Na závěr webináře Aliberti účastníkům ukázal, jak podat žádost o grant skrz portál FTOP a upozornil 
účastníky na online manuál, v němž najdou detailní návod. Aliberti také vysvětlil, že žádost o grant se 
dělí na 2 části: administrativní část A (která se vyplňuje online) a popisnou část B, kterou musí žadatel 
stáhnout ve formátu zip a jež se skládá ze 3 souborů (část B a dvě přílohy – rozpočtová tabulka a 
dokument, do něhož je třeba vyplnit referenční čísla Známky kvality všech zapojených organizací). Po 
vyplnění části B ji musí žadatel uložit ve formátu pdf a nahrát do online žádosti. Aliberti upozornil, že 
je třeba dávat si pozor na vyplňování údajů ohledně způsobilosti zemí a trvání projektu, neboť systém 
automaticky neodmítá špatně zadané údaje. Dále poukázal na to, že je možné, aby více lidí pracovalo 
na stejné projektové žádosti současně, takže si mohou partneři mezi sebe rozdělit vyplňování žádosti. 

V části B je třeba také uvést pracovní balíčky, a to minimálně 2 - řízení projektu a činnosti 
dobrovolnických týmů. Žadatelé ale rozdělení pracovních balíčků mohou pojmout jinak. V každém 
pracovním balíčku je potom nutné uvést výstupy činností, tzv. deliverables. Ty nemůžou být 
samotnými činnostmi, ale jejich výsledky (např. webová stránka, video atd.). Milníky (milestones) už 
nejsou povinné, ale žadatelé je mohou vyplnit, pokud chtějí. Co se týče výpočetní tabulky pro rozpočet, 
žadatel do ní zadá počet mobilit a jejich trvání a vypočítá se mu výše grantu (podle počtu dobrovolníků). 
Poté je třeba tuto částku zkopírovat do části A.  

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2023-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
mailto:EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu

