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DZS (Dům zahraniční spolupráce)

➢ Administrace 21 vzdělávacích programů a
mezinárodních sítí

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu

➢ Přehled evropských politik v oblasti výzkumu a 
vzdělávání, programů, výzev a různých dokumentů

➢ V Bruselu od roku 2005,agenda vzdělávání od 2021

➢ Tým 7 lidí

➢ Všechny služby poskytovány zdarma

Rue Montoyer 23, Brussels

CZELO
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Zviditelňování českých vzdělávacích subjektů v Bruselu, 
mezi partnery a zástupci EU institucí

Monitoring vývoje evropské vzdělávací agendy a 
politiky

Organizace akcí (konference, semináře, debaty atp.)

Informace a konzultace k centralizovaným aktivitám 
Erasmus+ a ESC, vč. podpory sportu na této úrovni

Podpůrný bod pro českou vzdělávací komunitu
v Bruselu

Partner search

Aktivity kanceláře – vzdělávání 

@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


Erasmus+



Cíl: podpora mezinárodní 
spolupráce v oblasti 

formálního, neformálního a
informálního učení, rozvíjení 

znalostí, dovedností, 
klíčových a tzv. globálních 

kompetencí 

Program EU
pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport

Od roku 1998
v České republice

Více než 320 000
zapojených účastníků z ČR





PROGRAMOVÉ
ZEMĚ

= členské státy EU a třetí 
země přidružené k programu

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



PARTNERSKÉ
ZEMĚ

= třetí země nepřidružené k 
programu
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Priority programu 
Erasmus+

Horizontální priority Specifické priority v oblasti sportu

• Inkluze

• Digitalizace

• Udržitelnost

• Participace

• Podpora zdravého životního stylu pro 
všechny (podpora sportu a tělesné 
aktivity, vč. tradičních her)

• Podpora integrity a hodnot ve sportu 
(boj proti dopingu, korupci, podpora 
řádné správy a pozitivních hodnot)

• Podpora vzdělávání ve sportu a jeho 
prostřednictvím (rozvoj dovedností, 
dvojí kariéra sportovců, vzdělávání 
trenérů, využití mobility)

• Prosazování rovnosti a evropských 
hodnot ve sportu a jeho prostřednictvím 
(nediskriminace, tolerance)
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ERASMUS+ Sport

SPRAVUJE DZS
Mobility

> decentralizovaná úroveň (KA1)

Kooperativní partnerství (SCP)

Partnerství malého rozsahu (SSCP)

Neziskové evropské sportovní akce (SNCESE)

Budování kapacit v oblasti sportu (CBS)

> centralizovaná úroveň (KA2)

SPRAVUJE EACEA

KONZULTACE CZELO



Sportovní 
politika EU
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Lisabonská smlouva (2009)

EU má pravomoc podporovat nebo doplňovat činnost členských států –
rozvoj evropského rozměru sportu, tj.

➢ podpora spolupráce

➢ podpora spravedlivého a otevřeného soutěžení

➢ ochrana fyzické a mravní integrity sportovců

Hlavní oblasti zájmu/prioritní oblasti

➢ úloha sportu ve společnosti

➢ hospodářský rozměr sportu

➢ politický a právní rámec
sportovního odvětví
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EU je zodpovědná za rozvoj politiky, 
spolupráce a iniciativ podporujících 
pohybovou aktivitu a sport v Evropě

➢ doporučení, pokyny, iniciativy,
sdílení osvědčených postupů 
(žádné legislativní pravomoci)

➢ program Erasmus+
(sport od 2014)

Rada EU (Ministři sportu)

• Předsednictví

Evropská komise

• GŘ EAC

• EACEA

• Expertní pracovní skupiny: Zelený 
sport, Obnova po Covidu-19
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Pracovní plán EU v oblasti sportu (2021–2024) 

Priority

• Ochrana integrity a hodnot ve sportu

• Socio-ekonomický a environmentální rozměr sportu

• Propagace účasti na sportu a zdraví upevňující 
pohybové aktivitě

Bílá kniha o sportu (od 2007)

Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu (sdělení 
Komise, 2011)

Strategické 
dokumenty
& priority EU

Projekty musí naplňovat jedn
u či více priorit programu 
Erasmus +, které zároveň 
odpovídají EU prioritám v 
oblasti sportu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=OJ:C:2020:419:FULL#C_2020419EN.01000101.doc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52011DC0012
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Dokumenty Rady, Parlamentu a Komise (doporučení, 
strategie, iniciativy, výstupy expertních skupin atp.)

• Doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné 
aktivity

• Závěry Rady EU v oblasti sportu

• Iniciativa Healthy Lifestyle for All

• EU Physical Activity Guidlines

• Akční plán pro větší genderovou rovnost ve sportu

...

Studie a analýzy

• Eurostat

• Eurobarometr

➢ další na webu Komise

Další relevantní 
dokumenty
& strategie

Podívejte se, jaké dokumenty, 
strategie či studie na úrovni 
EU byly vydány – jsou 
využitelné pro vaše téma? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1204(01)&from=GA
https://agenturasport.cz/zavery-rady-eu-v-oblasti-sportu-v-letech-2010-2019/
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41021f72-f414-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-250130980
https://sport.ec.europa.eu/policies/sport-and-society/gender-equality
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://europa.eu/eurobarometer/screen/home
https://sport.ec.europa.eu/


Typy 
projektů
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Žádat mohou veřejné i soukromé organizace se 
sídlem v programové zemi působící v oblasti sportu

(v Budování kapacit také země západního Balkánu)

Mezinárodní projekty

Alespoň jedna hlavní priorita (horizontální a/nebo 
sportovní) + zohlednit udržitelnost, sociální aspekty 
a digitalizaci

Přidaná hodnota na evropské úrovni

Inovativní projekty

Udržitelné i po skončení projektového období

Základní informace
LZE FINANCOVAT

- Výměna zkušeností, networking, 

organizace konferencí, seminářů

- Sběr informací a komunikace

- Tvorba a realizace vzdělávacích 

nebo školících materiálů, 

programů atd.

NELZE FINANCOVAT

- Budování a rekonstrukce 

sportovní infrastruktury

- Pravidelné sportovní soutěže 

organizované federacemi/ligami

- Profesionální sportovní soutěže
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Typy projektů

SPRAVUJE EACEA

KONZULTACE CZELO
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Cíle 

• Zvýšit kvalitu a relevanci aktivit zapojených 
organizací 

• Zvýšit schopnost partnerů spolupracovat na 
mezinárodní úrovni

• Řešit společné priority a potřeby v oblasti sportu

• Přispívat k rozvoji na úrovni jednotlivce, organizace 
nebo odvětví

alespoň jedna 

horizontální a/nebo 

specifická priorita

Partnerství pro spolupráci

1) Kooperativní partnerství
2) Partnerství malého rozsahu
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Cíle 

• Rozvíjet nové aktivity, inovativní postupy a 
metody

• Sdílet zkušenosti a nápady

• Rozvinout a posílit partnerské sítě

• Koordinátor a partneři z programových zemí

+ možnost navíc zapojit partnerské země, ale 
jasně vysvětlit přidanou hodnotu

+ možnost navíc zapojit přidružené partnery, ale 
jasně vysvětlit přidanou hodnotu

1) Kooperativní partnerství

PARTNEŘI

Minimálně 3 organizace ze 3 

různých programových zemí

MÍSTO KONÁNÍ AKTIVIT

Země zapojených organizací

DÉLKA PROJEKTU

12–36 měsíců

GRANT

120 tis. eur

250 tis. eur

400 tis. eur
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Cíle 

• Zapojit do programu organizace na základní 
úrovni sportu, méně zkušené a malé subjekty

• Ideální pro „nováčky“ v programu: jednodušší 
administrativa, nižší grant, kratší doba trvání

• Partnerství malého rozsahu by mělo zahrnovat 
nejméně 1 místní nebo regionální sportovní klub

• Koordinátor a partneři z programových zemí
(nelze zapojit partnerské země)

2) Partnerství malého rozsahu

PARTNEŘI

Minimálně 2 organizace ze 2 

různých programových zemí

MÍSTO KONÁNÍ AKTIVIT

Země zapojených organizací

DÉLKA PROJEKTU

6–24 měsíců

GRANT

30 tis. eur

60 tis. eur
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Cíle 

• Podpora pořádání neziskových sportovních akcí s 
evropským rozměrem v těchto oblastech:
• Dobrovolnictví

• Sociální inkluze

• Boj proti diskriminaci, vč. genderové nerovnosti

• Podpora zdravého životního stylu pro všechny

• Důležité identifikovat hlavní cíl

• Koordinátor a partneři z programových zemí
(nelze zapojit partnerské země)

3) Neziskové evropské sportovní akce

MÍSTO KONÁNÍ AKTIVIT

1 celoevropská akce v 1 zemi 

NEBO více místních akcí v 

několika zemích

DÉLKA PROJEKTU

12 nebo 18 měsíců

GRANT

Typ I: 200 tis. eur

Typ 2: 300 tis. eur

Celoevropské: 450 tis. eur

Evropské místní akce Typ I Evropské místní akce Typ II Celoevropské akce

3 – 5 organizací 6+ organizací 10+ organizací

aktivity probíhají v zemích všech 
zapojených organizací (více menších akcí)

aktivity probíhají v zemích všech 
zapojených organizací (více menších akcí)

aktivity probíhají v zemi žadatelské 
organizace (jedna větší akce)
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• Na základě plánovaných aktivit, výsledků, cílů a potřeb 
žadatelé volí částku, která nejlépe odpovídá odhadovaným 
nákladům na projekt

• Po schválení projektu: vybraná částka = celková výše grantu

• Efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků

• Přiměřenost počtu, rozsahu a složitosti aktivit vůči výši grantu

• Předpokládá se spolufinancování (tedy že celkové náklady 
projektu budou vyšší než požadovaná částka)

• Kooperativní partnerství & Neziskové evropské akce:
projektové aktivity je potřeba rozdělit do „pracovních balíčků“ 
= soubor aktivit, má výstupy a vazbu na cíle (např. řízení 
projektu)

Způsob financování

Jednorázová částka – „lump sum“ model
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Cíle

Spolupráce s partnerskými zeměmi – pro r. 2023 země 
Západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, 
Černá Hora)

- Zvyšování kapacity organizací v cílovém regionu

- Podpora sportu a pohybových aktivit v partnerských 
zemích, podpora sociálního začleňování a pozitivních 
hodnot (fair-play, genderová rovnost), integrace 
migrantů, usmíření po ukončení konfliktu atp.

- Vytváření a rozvíjení sítí, výměna osvědčených postupů, 
tvorba společných sportovních aktivit/vzdělávacích akcí, 
nových metod, nástrojů a materiálů

- Koordinátorem musí být nezisková organizace (může být 
i z partnerské země)

4) Budování kapacit v oblasti sportu PARTNEŘI

Minimálně 4 organizace ze 3 zemí 

(2 z program. zemí a 2 z alespoň 1 

země Západního Balkánu)

! Počet partnerů z programových 

zemí nesmí převýšit počet 

partnerů z partnerských zemí !

MÍSTO KONÁNÍ AKTIVIT

Země zapojených organizací

DÉLKA PROJEKTU

12, 24 nebo 36 měsíců

GRANT

100–200 tis. eur

20% spolufinancování

nové
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Počet partnerů (ideálně alespoň +1)

• Pozor na programové vs. partnerské země

Rozdělení rolí, aktivit, úkolů (pracovní balíčky)

Expertíza a zkušenosti

• Zapojení partnerů mimo sportovní oblast?

Tipy

• Zapojte partnery do přípravy žádosti

• Přesvědčte se, že jsou připravení spolupracovat

Kde hledat?

• Existující, osvědčená partnerství

• DZS, ČOV, federace a svazy na národní/evropské úrovni, 
nástroj na FTOP, akce (infodny)

Role a partneři
KOORDINÁTOR

• Podává žádost za konsorcium

• Podepisuje grantovou dohodu

• Kontaktní bod pro EACEA

• Další povinnosti uvedené

v grantové dohodě

ŘÁDNÝ PARTNER

• Spolupříjemce grantu

• Pověřuje koordinátora jako 

hlavního příjemce grantu

PŘIDRUŽENÝ PARTNER

• Přispívá k realizaci konkrétních 

projektových aktivit, ale není 

příjemcem granu



Jak podat 
žádost?
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Příručka k programu

FTOP Portal

- Zveřejněné výzvy

- Formuláře žádostí ke stažení

- Část A a Část C – online

- Část B – popisná část (stáhnout a nahrát zpět v 
PDF) a přílohy: rozpočet – tabulka v Excelu

- Nutno registrovat všechny řádné partnery (PIC)

- Termín podávání žádostí: 22. března v 17:00

Výzva 2023

Rozpočet

Partnerství malého rozsahu Kooperativní partnerství Neziskové akce Budování kapacit

10 500 000 eur 38 635 621 eur 7 000 000 eur 992 990 eur

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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• Výkonná agentura EACEA – externí hodnotitelé (2–3)

• Výsledky do 6 měsíců

• Oznámení prostřednictvím portálu FTOP

Hodnocení

KRITÉRIA
KOOPERATIV
NÍ PROJEKTY

MALÉ 
PROJEKTY

AKCE
BUDOVÁNÍ 

KAPACIT

Relevance 25 30 30 30

Kvalita konceptu a realizace projektu 30 30 20 20

Kvalita partnerství a nastavení 
spolupráce

20 20 20 20

Dopad 25 20 30 30

Maximum 100

Minimum 60

Alespoň polovina 

bodů v každém 

kritériu!
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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

Průběh projektu

• Případné změny ihned komunikovat s Project Officerem

Konec projektu

• Závěrečná zpráva/report do 2 měsíců po skončení

• Audit není nutný (ale možnost externího v rámci 5 let)

• Závěrečná platba / krácení grantu

FTOP

• Project Officer

• Communication Centre

• Podpis dohody

• Závěrečná zpráva

Projektová fáze
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Příručka k programu

DZS – kancelář CZELO

- www.czelo.cz

- Facebook, LinkedIn, Twitter, newslettery

EACEA

- www.eacea.ec.europa.eu/

- webinář/seminář 30. ledna

! registrace do 27. ledna !

Erasmus+ Results Platform – inspirace

Další informace?

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
http://www.czelo.cz/
http://www.eacea.ec.europa.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-erasmus-sport-2023-2023-01-30_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects


přestávka
5 minut



Příklady 
projektů
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• Začněte s přípravou včas, podejte žádost s rezervou

• Dobře si vyberte partnery

• Přečtěte si všechny materiály (Příručka k programu –
sekce způsobilosti a kritéria)

• Formuláře stahujte vždy z portálu, nic z nich nemažte, 
respektujte počet stran

• Plánujte hospodárně, efektivně a úměrně vzhledem k 
rozpočtu

• Koncepce projektu musí být jasná, srozumitelná a 
soudržná

• Webinář/seminář Evropské komise a EACEA 30. ledna

Závěr



Výjezdy



Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz

dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

Bára Křenek Sobotkova

bara.sobotkova@dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
mailto:bara.sobotkova@dzs.cz
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