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Příspěvková organizace, 

zřízená Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České 

republiky, která administruje 

programy zaměřené na oblast 

formálního a neformálního 

vzdělávání.

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

● Granty na mezinárodní vzdělávací projekty, 
výměny mládeže, mobility dobrovolníků 
a na vzdělávání pracovníků s mládeží,

● Zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí,

● Konzultace a odbornou pomoc jednotlivcům 
a organizacím,

● K zapojení do vzdělávacích projektů a získání 
mezinárodních zkušeností,

● Zprostředkování mezinárodní spolupráce vzdělávacích 
institucí v Evropě i mimo Evropu,

● Konference, semináře, školení a poradenství v oblasti 
vzdělávání,

● Publikace, informační a metodické materiály,

● Propagaci českého školství v zahraničí.
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Inkluze

• Rovné příležitosti 
pro všechny

• Zapojení účastníků 
s omezenými 
příležitostmi do 
projektů

Priority programu Erasmus+ 

Udržitelnost

• Příprava a 
realizace projektu 
s ohledem na 
životní prostředí

• Zelené cestování

• Zvýšení povědomí 
o udržitelnosti

Digitalizace

• Rozvoj digitálních 
dovedností a 
kompetencí 

Participace

• Posílit porozumění 
o EU a společných 
hodnotách EU

• Příležitost k účasti 
na demokratickém 
životě

• Aktivní zapojení do 
politického a 
společenského 
života
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• Rozvoj sportovních organizací

• Profesní rozvoj trenérů a dalších pracovníků (placených i 

dobrovolníků) v oblasti amatérského sportu

• Sportovní organizace působící mimo oblast amatérského sportu 

(přínos pro amatérský sport)

• Podporovat aktivní životní styl šetrný k životnímu prostředí

• Budování kapacit ve sportu, vytvoření evropské sítě

• Program je určený pro trenéry nikoliv pro sportovce

Erasmus+ Sport – mobilita trenérů a pracovníků v 
oblasti sportu

Cíle programu
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Modelové situace

1.

Aerobik club Praha je sportovní aerobikový klub, který má cca 50 členů a účastní se různých závodů po 
celé ČR a svazových závodů na nejnižší úrovni. 

• Projekt zaměřený na sestavení choreografie

• Vyslány budou 2 trenérky na 10denní pobyt

• Aktivita: job shadowing, pozorování trenérek v Belgii při vymýšlení a sestavování choreografie pro různé 
týmy a věkové kategorie. 

• Přínos: sdílení zkušeností s ostatními trenéry, nové prvky, metody a postupy do sportovního prostředí, 
navázání spolupráce s belgickými kluby 

Červen 2023

Pobyt v Belgii 

1.-10. září 
2023

Prosinec 
2023

Příprava a plánování Vyhodnocení, odevzdání 
závěrečné zprávy

Projektové období Červen 2023 – Prosinec 2023

Podpis 
grantové 
dohody
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Modelové situace

2.

Česká univerzita chce podpořit partnerskou univerzitu na Slovensku v přípravě na akademické mistrovství 
v požárních sportech.

• Projekt zaměření na šíření know-how

• Vyslán bude trenér 2x na 20 dní (2 mobility)

• Aktivita: Coaching v hostitelském klubu. Zaměření na šíření know-how a tvorbu tréninkového plánu pro 
požární sporty.

• Žádost podává klub (např. Klub technických sportů) při Univerzitě na vlastní IČO.

1. července 
2023

1. Pobyt 

1.-20. září 2023

2. Pobyt 

1.-20. listopadu 
2023

31. Prosince 
2023

Podpis 
grantové 
dohody

Plánování a příprava Vyhodnocení, odevzdání 
závěrečné zprávy

Projektové období Červenec 2023 – Prosinec 2023
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Erasmus+ Sport – mobilita trenérů a pracovníků

v oblasti sportu

Kritéria

Oprávněný žadatel: Veřejná nebo soukromá sportovní organizace působící v oblasti 
amatérského sportu 

Oprávněný účastník : Trenéři a další pracovníci sportovní organizace
Dobrovolníci

Počet účastníků: max. 10

Projektové období: 3-18 měsíců

Místo konání aktivity: Členské státy EU nebo země přidružené k programu

Datum zahájení projektu: 1. června – 31. prosince 2023

Termín pro podání žádostí: do 23.února 2023 12:00 hod.
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AKTIVITY

Erasmus+ Sport – mobilita trenérů a pracovníků v 
oblasti sportu

2-14 dní

• Pozorování při každodenní činnosti
• Nové postupy, zkušenosti, dovednosti

Trénování v hostitelské 
organizaci 15-60 dní

• Trénování nebo rozvoj kompetencí
• Sdílení know-how

Stínování na pracovišti 
(job shadowing)
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Grant je poskytován v 
eurech – doporučujeme 

eurový účet

Účelem ani důsledkem grantu 
nesmí být dosažení zisku

Záloha 80 % - do 30 dnů po 
podpisu grantové dohody ze 

strany DZS

Doplatek 20 % - na základě 
schválení závěrečné zprávy, 

do 60 dnů od podání

Financování 
programu
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Jednotkové náklady 

Organizační podpora

Pobytové náklady

• 350 EUR na účastníka

• Náklady přímo související realizací mobilit (např. koordinace projektu, pomůcky, podpora 
účastníků během mobility, nástroje a vybavení pro virtuální aktivity, šíření informací o 
dosažených výsledcích, zviditelnění financování z prostředků EU)

• Skupina zemí 1: 101 - 180 EUR (Norsko, Dánsko, Lucembursko, Island, Švédsko, Irsko, Finsko, Lichtenštejnsko)

• Skupina zemí 2: 90 - 160 EUR (Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, 

Portugalsko)

• Skupina zemí 3: 79 - 140 EUR (Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Severní Makedonie, Srbsko)

• Příspěvek na 1 den na 1 účastníka

• Náklady spojené s pobytem účastníků a doprovázejících osob během aktivity (ubytování, 
strava, místní doprava)
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Jednotkové náklady 

Cestovní náklady

• Cestovní náklady z místa odjezdu 
na místo konání a zpět 

• Vzdálenost vypočtena na základě 
Distance calculator

• Ekologicky šetrné cestování (vlak, 
autobus, spolujízda)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/resources-and-tools/distance-calculator
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Jednotkové náklady 

Přípravné návštěvy

Jazyková podpora

• 575 EUR na účastníka (max. 2 účastníci)

• Náklady související s provedením přípravné návštěvy (cestovné, ubytování)

• 150 EUR na účastníka (výjezdy delší než 30 dnů)

• Náklady na poskytování materiálů pro učení se jazyku a školení účastníkům, kteří potřebují 
zlepšit znalost jazyka

Podpora inkluze pro organizace

• 100 EUR na účastníka s omezenými příležitostmi 
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Skutečně vynaložené náklady

Podpora inkluze pro účastníka

Mimořádné náklady

• 100 % způsobilých nákladů

• Doplňující náklady

• Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení, vysoké cestovní 
náklady
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Jak podat žádost

Příručka Erasmus+ 
2023

Zde naleznete veškeré 
potřebné informace 
(popis projektu, 
grantové prostředky, 
kritéria hodnocení).

EU login

Nutné k vyplnění a 
odeslání žádosti. 
Zřízení EU loginu 
zabere pár minut. 

Identifikační číslo 
organizace (OID)

Každá organizace či 
neformální skupina, 
která si žádá o grant 
v programu Erasmus+, 
musí mít své 
identifikační číslo –
pokud číslo ještě 
nemáte, můžete si 
jej vytvořit. 

Vyplnění žádosti

Zde naleznete žádost.

Mějte příručku 
programu Erasmus+ po 
ruce. Jasně, 
srozumitelně a pečlivě 
vyplňte všechny části 
přihlášky.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/erasmus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-21463802-nd7MRrFzgJZGESTFYq30JWGzQT3Je0NKIGzv7YjpsCFAzs0D6NjCkM8VQX7ewJttzqLFnfNzQM4wtY5zer3jc7FG-rS0vSrmBGYCJ6qmHgSvzzvm-TY6RzOLgDG6oY84xkU4stMWSQIOFFHbp4b1KAuQ7ZCnTheu49geNZ5Dzcjk4xOlfy0ralWHX8Pzv3WU1pXXq8gm
https://webgate.ec.europa.eu/organisation-registration/register/screen/home/organisation/organisationData
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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Důležité odkazy

• Web DZS

• Události DZS

• Příručka Erasmus+ 2023

• EU login

• Identifikační číslo organizace (OID)

• Žádost

• Distance calculator

• Návod jak podat žádost o projekt v programu Erasmus+

• Metodická příručka k finančnímu řízení projektů

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/sport
https://www.dzs.cz/udalosti?f%5B0%5D=event_programs%3A30
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/erasmus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/register-my-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/resources-and-tools/distance-calculator
https://www.dzs.cz/jak-si-podat-zadost-o-projekt-akreditaci-v-programu-erasmus
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/Metodick%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20finan%C4%8Dn%C3%ADmu%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20projekt%C5%AF.pdf
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Mobility trenérů a pracovníků v oblasti sportu

Informační semináře

20.01.2023 online – Informační webinář k programu Erasmus+ Sport 

Konzultace: Čtvrtek 8:00-10:00 a 13:00-15:00

https://dzs.attendu.cz/r/ecU7UzvgbFjyOez2xmTN?lang=cs


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.

Barbora Abrahamová

barbora.abrahamova@dzs.cz

Václav Kinský

vaclav.kinsky@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:barbora.abrahamova@dzs.cz
mailto:vaclav.kinsky@dzs.cz

