Tisková zpráva
Praha, 11. 5. 2021

Termín výzvy pro projekty mobility osob v programu Erasmus+ o týden
prodloužen
Termín pro předkládání žádostí o podporu projektů Erasmus+ v klíčové akci 1– mobility osob – byl
posunut na 18. května 2021. Termín pro podávání žádostí projektů klíčové akce 2 – partnerství pro
spolupráci – zůstává 20. května 2021.
Termín 18. května je společný pro projekty mobility osob ve všech oblastech vzdělávání: školní
vzdělávání, neformální vzdělávání mládeže, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání
a vzdělávání dospělých.
V rámci projektů mobility osob mohou studující, ale i lektoři či učitelé vyjet do zahraničí s cílem
osvojení nových schopností, znalostí a dovedností. Konkrétní možnosti realizace projektů v rámci
programu Erasmus+ včetně postupu, jak při podávání žádosti o podporu postupovat, jsou dostupné
na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
Evropská komise zveřejnila příručku programu, formuláře žádostí a také plný text výzvy se všemi
podmínkami, které musejí žadatelé splnit. Organizace mohou navíc využít návod na podávání žádosti,
který sestavil Dům zahraniční spolupráce.

Erasmus+
Erasmus+ je program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a mobilitu ve všech sférách
vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad
studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace. Česká
republika je součástí programu od roku 1998. V rámci uplynulého období 2014-2020 přinesl program České
republice finanční prostředky ve výši asi 11 mld. Kč a umožnil více než 320 000 žákům, studentům, učitelům a
dalším účastníkům vyjet do zahraničí nebo naopak navštívit Českou republiku. Erasmus+ je nepostradatelným
pilířem evropského vzdělávacího prostoru a jedním ze symbolů evropské integrace.
Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho
stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého
školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na www.dzs.cz
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