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PROGRAM

1) Zahájení webináře

2) Základní informace o programu

3) Aliance pro inovace

4) Podání žádosti, Portál FTOP

5) Příklad projektu: ČZU - Poskytování přístupu k zaměstnání & podnikání 

v zemědělství pro ženy 

6) Q&A



CZELO

DZS (Dům zahraniční spolupráce)
 Administrace 21 vzdělávacích programů a mezinárodních sítí

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu
 Poskytování aktuálních informací k evropským politikám 

vzdělávání a výzkumu, programům, výzvám a dalším 
dokumentům

 V Bruselu od roku 2005, agenda vzdělávání od 2021
 Tým 7 lidí
 Všechny služby poskytovány zdarma

Rue Montoyer 23, Brussels



CZELO – Vzdělávání

Zviditelňování českých vzdělávacích subjektů v Bruselu, mezi 

partnery a zástupci EU institucí

Monitoring vývoje evropské vzdělávací agendy a politiky

Informace a konzultace k centralizovaným aktivitám Erasmus+ a 

Evropský sbor solidarity

Organizace akcí (konference, webináře, debaty apod.)

Podpůrný bod pro českou vzdělávací komunitu v Bruselu

Síťování a "Partner search"

@CZELO_brussels

czelo.cz | LinkedIn

Facebook | Twitter

Youtube

http://www.czelo.cz/
https://www.linkedin.com/company/czech-liaison-office-for-education-and-research-in-brussels/
https://www.facebook.com/czelobrussels
https://twitter.com/CZELO_Brussels
https://www.youtube.com/channel/UCopf97CtgMG-6OvDPcgmdww
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Erasmus+ 
2021–2027
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Evropská komise: 
spravuje program, řídí 
rozpočet, stanovuje 
priority, cíle a kritéria

Výkonná agentura 
(EACEA)

Národní agentury (DZS)

Evropská komise 
Erasmus+

Nepřímo řízené aktivity         
(národní agentury v jednotlivých zemích)

HE VET SE AE Mládež
a sport

Přímo řízené 
aktivity 
(EACEA)

Centralizované 
aktivity
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Priority programu (2021–2027)

• Inkluze a diverzita

• Udržitelnost

• Digitalizace

• Participace



PROGRAMOVÉ
ZEMĚ

= členské státy EU a třetí 
země přidružené k programu

(Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko, Turecko, 
Severní Makedonie, Srbsko)



PARTNERSKÉ
ZEMĚ

= třetí země nepřidružené 
k programu 



10

Aliance pro inovace

Výzva 2023
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Důležité dokumenty

• Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2023

• Informační den EK a EACEA – březen 2023

Návaznost projektu na strategické dokumenty na EU úrovni:

• Evropský prostor vzdělávání (European Education Area)

• Evropská agenda dovedností + Pakt pro dovednosti

• strategie EU pro průmysl a malé a střední podniky

Portál FTOP - podávání přihlášek

• Aliance pro vzdělávání a podniky: https://bit.ly/3H1sAg3

• Aliance pro odvětvovou spolupráci (tzv. „Blueprint“): https://bit.ly/3W6ZfVV

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://education.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=cs
https://bit.ly/3H1sAg3
https://bit.ly/3W6ZfVV
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Cíle, priority, typy projektů

• Podpora inovací na základě spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného 

vzdělávání a přípravy a širším socioekonomickým prostředím (včetně výzkumu)

• Důraz  na získávání nových dovedností, řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými 

dovednostmi a rozvoj talentů

• Podpora digitální a ekologické transformace

• Dva typy projektů:

Aliance pro vzdělávání a 
podniky

Podpora inovací, nových dovedností, 
smyslu pro iniciativu a 

podnikatelského ducha

Aliance pro odvětvovou 
spolupráci (tzv. „Blueprint“)

Podpora nových strategických 
přístupů a spolupráce pro rozvoj 
konkrétních dovedností v rámci 

Paktu pro dovednosti v jednom ze 
14 průmyslových ekosystémů. 
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Aliance pro vzdělávání a 
podniky
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Cíle a témata projektu

• Spolupráce VŠ, SŠ, podniků, širšího socioekonomického prostředí

• Řešení společenských a ekonomických výzev (změna klimatu, měnící se demografie, 

digitalizace, průlomové technologie, identifikace potřeb trhu a nových profesí, apod.)

• Cíle: 

• Projekty schválené ve výzvě 2022: https://bit.ly/3ZBfL3i

Podpora nových, 
inovativních a víceoborových 

přístupů k výuce a učení

Podpora smyslu pro 
iniciativu a podnikatelského 

ducha 

Podpora rozvoje dovedností 
v „deep tech“ oblastech

Zlepšení kvality a relevance 
dovedností poskytovaných 
vzdělávacími institucemi

Podpora zřizování 
inkubátorů v rámci 

vzdělávacích institucí

Podpora společné tvorby 
znalostí a sdílení mezi VŠ, SŠ, 

výzkumem, veřejným a 
podnikatelským sektorem

Podpora sociální 
odpovědnosti podniků

Budování propojených a 
efektivních systémů VŠ a SŠ 
vzdělávání, které podporují 

inovace

https://bit.ly/3ZBfL3i
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Formální kritéria a rozpočet

• Koordinátor: relevantní organizace z programové země

• Partneři: relevantní organizace z programové nebo partnerské země (s výjimkou Ruska a Běloruska)

• Počet partnerů: min. 8 organizací ze 4 programových zemí
• Min. 3 subjekty na trhu práce + min. 3 poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy

• Zapojení min. jednoho poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy a jedné VŠ

• Délka projektu: 2 nebo 3 roky

• Termín pro podávání žádostí: 3. května 2023, 17:00

Rozpočet: 

• Max. 1 mil. EUR (2letý projekt) / 1,5 mil. EUR (3letý projekt)

• Formou jednorázové částky plánované dle pracovních balíčků

• Celkový rozpočet pro výzvu 2023: cca 30 000 000 EUR (cca 20-30 projektů)
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Hodnotící kritéria

Dopad
(max. 20 bodů)

• Dopad
• Využití výsledků
• Komunikace a šíření 

výsledků
• Udržitelnost

Pro kvalitativní schválení nutno min. 70 bodů a zároveň nad polovinu v každém z kritérií.

Kvalita partnerství a 
nastavení spolupráce

(max. 25 bodů)

• Složení partnerství a 
zkušenosti, které 
přinášejí

• Rozdělení úkolů
• Přidaná hodnota pro 

každého z organizací
• Zapojení 

„partnerských“ zemí

Kvalita koncepce a 
realizace projektu

(max. 30 bodů)

• Koncepce a 
metodika (struktura)

• Řízení projektu
• Pracovní plán
• Monitorování
• Hodnocení
• Nákladová 

efektivnost
• Finanční řízení

Relevance projektu
(max. 25 bodů)

• Vazba na politiky a 
strategie

• Relevantní cíl 
projektu

• Soulad cílů a aktivit
• Zaměření na „digi“ a 

„green“ dovednosti
• Evropská přidaná 

hodnota a 
inovativnost
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Podání žádosti a realizace 
projektu



Podání žádosti
• Funding & Tender Opportunities Portal (FTOP) - online manuál

• Aliance pro vzdělávání a podniky: https://bit.ly/3H1sAg3

• Aliance pro odvětvovou spolupráci (tzv. „Blueprint“): https://bit.ly/3W6ZfVV

• Před podáním: registrace na FTOP a získání čísla PIC!

• Žádost: 3 části 

1) Administrativní část A (online) + část C (online)

2) Popisná část B (ke stažení ve formátu zip, po vyplnění uložit jako PDF a nahrát) + 
excelovská tabulka pro vyplnění rozpočtu

- Pozor při vyplňování: ne všechny části se týkají všech typů projektů!

• Více v samostatné prezentaci na webu CZELO.Al
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Jean%20Monnet;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;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
https://bit.ly/3H1sAg3
https://bit.ly/3W6ZfVV


Realizace projektu
• Začátek projektu

• Validace PIC, kontrola dokumentů, bank. účtu atp.

• Podpis dohody (Grant Agreement)

• Pre-financování (typicky 70 / 80 % celkové sumy), na účtu do 30 dní po podpisu dohody

• Kick-off meeting pro koordinátory

• Vzor dohody na FTOP portálu

• Průběh projektu

• Případné změny ihned komunikovat s Project Officerem

• Konec projektu

• Závěrečná zpráva/report většinou do 2 měsíců po skončení

• Závěrečné vyúčtování
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Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

@dzs_cz

CZELO_Brussels
@dzs_cz

@dzs_cz

Děkujeme za pozornost.

@czelobrussels
@dumzahranicnispoluprace

Czech Liason Office for Education 
and Research (CZELO)
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels, Belgium

czelo@dzs.cz
www.czelo.cz

http://www.instagram.com/dzs_cz/
https://twitter.com/CZELO_Brussels
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
https://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
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