
 

 

Tisková zpráva 
Praha, 18.6.2019 

Erasmus+ přinesl mezinárodní zkušenost už 10 000 000 lidí!  
 
Přes 10 milionů Evropanů již využilo možnosti získat nové zkušenosti s programem 
Erasmus+, který podporuje vzdělávání napříč kontinentem od roku 1987. Očekává se 
přitom, že v novém programovém období 2021-2027 počet účastníků vzroste o dalších 
12 milionů.  
 
Česká republika se do programu, tehdy nazývaného Socrates, později LLP Erasmus a nyní 
Erasmus+, zapojila před 21 lety a program prošel řadou změn. Od té doby vyjelo do zahraničí 
na 314 000 českých občanů. Nejedná se přitom pouze o studenty a zaměstnance vysokých 
škol, kteří mezi účastníky převažují (přes 135 000), ale také učitele základních škol (zhruba 
31 000), žáky a zaměstnance odborných škol a učilišť (téměř 50 000), dobrovolníky a 
pracovníky s mládeží (více než 91 000) a vzdělavatele dospělých (přes 7000). 
 
V roce 2018 investovala Evropská unie do programu Erasmus+ (programové období 2014-
2020) rekordních 2,8 miliardy eur. Česká republika získala příspěvek téměř 52 milionů eur, 
přičemž nejvyšší částka (zhruba 26 milionů eur) byla určena na podporu vysokoškolských 
mobilit.  
 
Evropské země oslavují své zapojení do programu Erasmus+ v rámci společné iniciativy 
Erasmus Days, která se letos koná 10. - 12. října. Česká republika se poprvé do akce zapojila 
v roce 2018 s více než 60 institucemi. „Pro letošek máme již zaregistrovaných téměř 100 
institucí z celé ČR a počty stále narůstají. Jsme rádi, že je o oslavy a propagaci programu 
Erasmus+ zájem v takové míře a ve všech regionech a že složení institucí je velmi pestré,“ 
říká ředitelka DZS Dana Petrova.  Instituce, které realizují projekty s podporou programu, 
uspořádají v těchto dnech celou řadu zajímavých akcí. Jejich aktivity můžete sledovat na webu 
erasmusdays.eu nebo na sociálních sítích s hashtagem #ErasmusDays. 
 
 



 

 

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

Dům zahraniční spolupráce 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast 
mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS 
je k dispozici na www.dzs.cz. 
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