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PROGRAM

1) Zahájení webináře

2) Základní informace o programu

3) Akce Jean Monnet v oblasti SE a VET

4) Podání žádosti, Portál FTOP

5) 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)
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Jean Monnet v oblasti SE a VET

Výzva 2023



Je
an

 M
on

ne
t

Důležité dokumenty

• Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2023

• Pro inspiraci brožura Vyučování o EU ve škole

Návaznost projektu na strategické dokumenty na EU úrovni:

• Evropský prostor vzdělávání (European Education Area)

Portál FTOP - podávání přihlášek

• Odborná příprava učitelů: https://bit.ly/3X8C5Q1

• Iniciativy vyučování o EU: https://bit.ly/3jD2h6H

• Sítě: https://bit.ly/3X18FmP

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a863ee83-570f-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://education.ec.europa.eu/
https://bit.ly/3X8C5Q1
https://bit.ly/3jD2h6H
https://bit.ly/3X18FmP
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Cíle, priority, typy projektů

• Získávání znalostí o cílech a fungování EU – podpora lepšího porozumění EU a jejího fungování

• Podpora vyvracení dezinformací

• Podpora společných hodnot svobody, tolerance, nediskriminace

• Zaměřeno na žáky i učitele (úroveň ZŠ, SŠ - mezinárodní klasifikace ISCED 1-4)

• Tři typy projektů v oblasti SE a VET:

Odborná příprava 
učitelů

Tvorba kurzů, školení, 
metodologie atd. pro učitele 
ZŠ, SŠ. Zvyšování znalostí a 

podpora učitelů při 
začleňování výuky o EU.

Iniciativy vyučování o 
EU

Podpora škol ve výuce 
konkrétního tématu 

(demokracie, historie EU, 
fungování EU, kulturní 

rozmanitost,…).

Sítě Jean Monnet

Sítě škol a/nebo VŠ za 
účelem výměny zkušeností, 
dobré praxe a spolupráce v 

oblasti výuky o EU.
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Odborná příprava učitelů
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Cíle a témata projektu

• Podpora škol při výuce o tématech EU v rámci školních i mimoškolních aktivit

• Zvyšování znalostí učitelů/pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ

• Tvorba inovativního obsahu/metodik pro učitele na všech úrovních ZŠ a SŠ

• Poskytování školení (prezenční, online, kombinované) pro učitele ZŠ a SŠ

• Příklad projektu:

• Tvorba nových metod výuky zaměřených na fungování EU pro střední školy jako cesta proti 

dezinformacím a „fake-news“ (kooperativní učení, gamifikace, využívání ICT technologií)

• Kurzy pro učitele, workshopy pro studenty, tvorba výukových materiálů

• Všechny projekty schválené ve výzvě 2022: https://bit.ly/3GhcfCm

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

• Projekt realizuje jedna organizace – VŠ poskytující počáteční nebo celoživotní vzdělávání učitelů 

nebo další poskytovatelé počátečního a celoživotního vzdělávání učitelů

• Délka projektu: 3 roky

• Termín pro podávání žádostí: 14. února 2023, 17:00

Rozpočet: 

• Max. 300 000 EUR

• Formou jednorázové částky plánované dle pracovních balíčků

• Celkový rozpočet pro výzvu 2023: cca 4 000 000 EUR (cca 33-34 projektů)
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Hodnotící kritéria

Relevance projektu
(max. 25 bodů)

• Vazba na cíle projektů 
Jean Monnet

• Relevantní cílová 
skupina

Kvalita koncepce a 
realizace projektu

(max. 25 bodů)

• Metodika
• Jasný, kompletní a 

strukturovaný plán 
projektu, včetně 
podpory účastníků

• Odpovídající rozdělení 
prostředků na 
jednotlivé pracovní 
balíčky

• Monitoring
• Evaluace

Kvalita partnerství a 
nastavení spolupráce

(max. 25 bodů)

• Přidaná hodnota 
týmu, který se podílí 
na projektu

• Zkušenosti 
projektového týmu v 
oblasti témat EU a 
specifického tématu 
projektu

Dopad
(max. 25 bodů)

• Plán šíření výstupů
• Dopad se 

zaměřením na 
dlouhodobý efekt

Pro kvalitativní schválení nutno min. 70 bodů a zároveň min. 15 bodů v každém z kritérií.
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Iniciativy vyučování o EU
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Cíle a témata projektu

• Podpora škol při výuce o tématech EU v rámci školních i mimoškolních aktivit –

inovativní nové metody výuky žáků

• Výuka specifických samostatných předmětů začleněných do osnov NEBO výuka 

doplňující/rozšiřující již existující předměty NEBO projektové týdny, studijní návštěvy, 

mimoškolní semináře apod.

• Příklad projektu: 

• Projekt zaměřený na evropské občanství, příležitosti, které členství v EU přináší mladým 

lidem (různé typy mobilit – studia, práce, dobrovolnictví) a historii EU – součástí výuky 

občanské výchovy, 8 tříd – v každé 10 hodin za školní rok (5 s učitelem, 5 s externím 

odborníkem)

• Všechny projekty schválené ve výzvě 2022: https://bit.ly/3CjPugc

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

• Projekt realizuje jedna organizace – ZŠ nebo SŠ (ISCED 1-4)

• Rozsah projektu: min. 40 vyučovacích hodin ve školním roce po dobu tří let

• Délka projektu: 3 roky

• Termín pro podávání žádostí: 14. února 2023, 17:00

• Rozpočet: 

• Max. 30 000 EUR (pro ČR max. 26 000)

• Formou jednorázové částky plánované dle země a počtu plánovaných hodin

• Celkový rozpočet pro výzvu 2023: cca 3 000 000 EUR (cca 100 projektů)
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Hodnotící kritéria

Relevance projektu
(max. 25 bodů)

• Inovativnost a 
kreativita

• Druh a počet 
navržených témat

• Použití digitální 
metodiky (pokud je to 
možné)

Kvalita koncepce a 
realizace projektu

(max. 25 bodů)

• Metodika
• Jasný, kompletní a 

strukturovaný plán 
projektu

• Kvalita a 
proveditelnost

Kvalita partnerství a 
nastavení spolupráce

(max. 25 bodů)

• Závazek vedení školy
• Podpora učitelů v 

realizaci projektu
• Monitoring
• Zapojení učitelů s 

odpovídajícími 
znalostmi

Dopad
(max. 25 bodů)

• Plán šíření výstupů
• Dopad na učitele i 

žáky
• Udržitelnost 

výsledků a přínosů 
po konci projektu

Pro kvalitativní schválení nutno min. 70 bodů a zároveň min. 15 bodů v každém z kritérií.
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Sítě Jean Monnet v oblasti SE 
a VET



Sí
tě

 Je
an

 M
on

ne
t

Cíle a témata projektu

• Sítě ZŠ a SŠ (s možnou účastí VŠ) za účelem výměny zkušeností, dobré praxe, apod. 

• Výměna znalostí učitelů v rámci konkrétních předmětů a metodik, společné 

vyučování, shromažďování metodik pro (mimo)školní aktivity a osvědčených postupů 

• Propojení odborníků z praxe z různých oborů a různých zemí

• Příklad projektu: 
• IT univerzita + SŠ ze 4 zemí: témata spojená s dopadem plánu NextGenerationEU na mladé 

lidi, zaměření na historii, instituce a fungování EU a poté tvorbu žurnalisticky zpracovaného 

obsahu dle jednotlivých pilířů Next Gen EU (Evropské instituce, ekonomické vzdělávání, 

„zelená“ Evropa, solidární a inkluzivní Evropa,…)

• Všechny projekty schválené ve výzvě 2022: https://bit.ly/3vB54Qz

https://bit.ly/3vB54Qz
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Formální kritéria a rozpočet

• Koordinátor: ZŠ, SŠ, VŠ poskytující počáteční nebo celoživotní vzdělávání učitelů 

• Složení organizací: min. 6 organizací ze 3 programových zemí (min. 4 ZŠ, SŠ + max. 2 VŠ)

• Délka projektu: 3 roky

• Termín pro podávání žádostí: 14. února 2023, 17:00

• Rozpočet: 

• Max. 300 000 EUR

• Formou jednorázové částky plánované dle pracovních balíčků

• Celkový rozpočet pro výzvu 2023: cca 2 000 000 EUR (cca 6-7 projektů)
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Hodnotící kritéria

Relevance projektu
(max. 25 bodů)

• Vazba na cíle projektů 
JM

• Relevantní cílová 
skupina

Kvalita koncepce a 
realizace projektu

(max. 25 bodů)

• Metodika
• Jasný, kompletní a 

strukturovaný plán 
projektu

• Odpovídající rozdělení 
prostředků na 
jednotlivé pracovní 
balíčky

• Monitoring
• Evaluace

Kvalita partnerství a 
nastavení spolupráce

(max. 25 bodů)

• Přidaná hodnota 
týmu, který se podílí 
na projektu

• Zkušenosti 
projektového týmu v 
oblasti témat EU a 
specifického tématu 
projektu

• Nastavení spolupráce, 
rozdělení úkolů a 
odpovědností

Dopad
(max. 25 bodů)

• Plán šíření výstupů
• Dopad se 

zaměřením na 
dlouhodobý efekt

• Udržitelnost

Pro kvalitativní schválení nutno min. 70 bodů a zároveň min. 15 bodů v každém z kritérií.
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Podání žádosti



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

• Odborná příprava učitelů: https://bit.ly/3X8C5Q1

• Iniciativy vyučování o EU: https://bit.ly/3jD2h6H

• Sítě: https://bit.ly/3X18FmP

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

• Žádost: 2 části 

1) Administrativní část A (online) 

2) Popisná část B (ke stažení ve formátu zip, po vyplnění uložit jako PDF a nahrát)

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

• Více v samostatné prezentaci na webu CZELO.Je
an

 M
on

ne
t

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/3X8C5Q1
https://bit.ly/3jD2h6H
https://bit.ly/3X18FmP


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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