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Změny programu Erasmus+: Virtuální výjezdy a zelenější cestování
V reakci na zkušenosti z pandemie Covid-19 rozšiřuje Evropská komise možnosti, jak
v nadcházejícím semestru realizovat zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus+. Studenti
mohou nově cestovat do zahraničí a studovat přitom online, univerzity získají větší flexibilitu pro
řešení případných mimořádných situací. Jednou z priorit příštího programového období pak bude
snížení ekologické stopy výjezdů.
Zahraniční výjezdy na podzim 2020
Studenti mohou nově absolvovat svůj výjezd v kombinované formě – to znamená částečně online,
částečně prezenčně – anebo zcela online. V rámci kombinovaných mobilit přitom mohou univerzity
volit mezi různými modely. Na některých univerzitách zahájí zahraniční studenti studium online a
do zahraničí vycestují, až či pokud to bude možné. Jiné univerzity volí možnost převést přednášky,
na kterých se setkává velké množství studentů, do online formy, ale například semináře ponechat
ve standardním režimu. Některé univerzity zavádějí online výuku na celý semestr, přesto plánují
zahraniční studenty v rámci Erasmus+ přijímat. V takovém případě mohou studenti cestovat do
zahraničí, pobývat v zemi výjezdu, a využívat například osobních konzultací či laboratoří univerzity.
Podle informací European University Foundation, která na platformě covid.uni-foundation.eu
shromáždila data od 1133 univerzit zapojených do programu Erasmus+, zatím plánuje na podzim
zahraniční studenty fyzicky přijímat 63 % univerzit. Zahraniční studenty se rozhodlo v zimním
semestru nepřijímat 9 % univerzit. Zbylých 28 % zatím nevydalo oficiální rozhodnutí. České
univerzity uvádějí, že plánují zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+ přijímat a zimní
semestr zahájit standardně, ale jsou připraveny přejít na online výuku v případě potřeby.
Nové grantové výzvy
V reakci na změny způsobené epidemií Covid-19 plánuje Evropská komise vyhlásit dvě nové
grantové výzvy, o kterých v červnu informovala eurokomisařka Mariya Gabriel. Organizace tak
budou mít možnost na podzim žádat o grantový příspěvek na projekty v oblastech digitalizace a
kultury.
Nová výzva zaměřená na digitální vzdělávání vychází z priority zavádění inovativních postupů
v digitálním věku a bude otevřená pro projekty z oblasti školního, odborného a vysokoškolského
vzdělávání. „Program bude podporovat zavádění digitálních technologií a inovativních a otevřených

pedagogik ve vzdělávání. Prioritou budou aktivity, které podporují inovativní metody a nástroje v
oblasti vyučování, odborné přípravy, učení a hodnocení,“ vysvětluje Lenka Henebergová, vedoucí
sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Domu zahraniční spolupráce.
Druhá výzva se zaměří na rozvoj dovedností, digitálních kompetencí a sociální začleňování
prostřednictvím umění. Propojí pracovníky v oblasti vzdělávání s organizacemi v kulturních a
tvůrčích odvětvích. Své projekty budou moci hlásit organizace ze sektoru školního vzdělávání,
vzdělávání dospělých a neformálního vzdělávání mládeže.

Programové období 2021-2027
V lednu 2021 vstupuje Erasmus+ do nového programového období, které přinese řadu možností
pro projekty spolupráce i projekty mobilit v jednotlivých sektorech. Společným trendem napříč
všemi sektory je digitalizace procesů, důraz na ekologicky šetrné aktivity, snaha o zapojení širšího
spektra organizací a významnější podpora účastníků s omezenými příležitostmi.
Vysoké školy budou nově moci realizovat intenzivní programy kombinující fyzické výjezdy a
virtuální aktivity. Díky krátkodobým výjezdům (např. letní školy) bude navíc možné zapojit více
účastníků, kteří by se jinak mobility nezúčastnili.
V souvislosti s dlouhodobým směřováním Evropské komise k udržitelnému rozvoji budou také
zavedeny příspěvky na šetrnější způsob dopravy a podpora digitalizace administrace. „Erasmus+

chce snížit ekologickou stopu účastníků výjezdů, umožňuje proto navýšení finančního příspěvku na
cestu a prodloužení uznatelné doby cestování,“ upřesňuje Roman Klepetko, vedoucí oddělení
vysokoškolských mobilit a projektů Domu zahraniční spolupráce.
Ve všech sektorech bude zaveden systém akreditací, který usnadní proces předkládání žádostí
o financování dílčích projektů mobilit a sníží administrativní zátěž.
Další informace a záznam ze setkání s médii jsou dostupné na: www.medialnisnidane.cz.
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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

