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Evropský sbor solidarity věnuje téměř 139 milionů EUR na mládežnické aktivity
v roce 2022
Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání žádostí v rámci Evropského sboru solidarity pro rok
2022. Výzva přispívá k vytváření příležitostí pro mladé lidi během Evropského roku mládeže 2022 a
dává k dispozici téměř 139 milionů EUR. Bude financovat dobrovolnické aktivity, solidární projekty
vedené mládeží, dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci a dobrovolnické týmy
v oblastech s vysokou prioritou.
„Mladí lidé mohou společnosti hodně přispět. V Evropském roce mládeže 2022 bude Evropský sbor
solidarity důležitým nástrojem na podporu účasti mladých lidí na občanské angažovanosti a na jejich
podporu při budování lepší, zelenější, digitálnější a inkluzivnější budoucnosti. Program poprvé poskytne
příležitosti přispět k operacím humanitární pomoci. V nadcházejícím roce také zmobilizujeme
dobrovolníky do aktivit a projektů propagujících zdravý životní styl a kulturní dědictví,“ komentuje
novou výzvu komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel.
Hlavní novinkou programového období 2021-2027 je centralizovaná aktivita dobrovolnických projektů
v oblasti humanitární pomoci. První nabídky projektů humanitární pomoci budou zveřejněny v
polovině roku 2022. Další centralizovanou aktivitou Evropského sboru solidarity jsou dobrovolnické
týmy v oblastech s vysokou prioritou. Evropská komise pro nadcházející rok stanovila dvě tematické
priority pro tuto aktivitu, a to propagaci zdravého životního stylu a obnovu kulturního dědictví.
Evropský sbor solidarity je program EU pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností v
různých oblastech, od pomoci znevýhodněným lidem po přispění ke zdraví a životnímu prostředí.
Program nabízí mladým lidem příležitost významně přispět společnosti, získat neocenitelné zkušenosti
a rozvíjet nové dovednosti. Je otevřen pro mladé lidi mezi 18 a 30 lety pro solidární aktivity zaměřené
na společenské výzvy a mezi 18 a 35 pro mezinárodní humanitární pomoc. Celkový rozpočet programu
Evropského sboru solidarity na období 2021–2027 je 1 miliarda EUR. Během sedmiletého
programového období umožní zapojení nejméně 270 000 mladých lidí do programových aktivit.
Evropská komise současně zveřejnila příručku programu a termíny výzev pro podání žádostí
v nadcházejícím roce.
Termíny pro podávání žádostí 2022
Dobrovolnické aktivity
Quality Label - 19. 12. 2021
Grantové žádosti - 23. 2. 2022
Žádosti se podávají u Domu zahraniční spolupráce
Solidární projekty
Grantové žádosti - 23. 2. 2022, 4. 10. 2022
Žádosti se podávají u Domu zahraniční spolupráce
Dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci
Grantové žádosti - 3. 5. 2022
Quality Label - 22. 9. 2022
Žádosti se podávají u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou
Grantové žádosti - 6. 4. 2022
Žádosti se podávají u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu
Více informací je k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který program v České
republice spravuje.

Evropský sbor solidarity
Evropský sbor solidarity je program EU, který nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným,
podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Zároveň mohou
získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce. Více informací o
Evropském sboru solidarity jsou dostupné na evropskysborsolidarity.dzs.cz
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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