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Erasmus+ nabídne v roce 2022 vyšší rozpočet, a ještě více možností pro
všechny
Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání žádostí v programu Erasmus+ pro rok 2022.
S navýšeným rozpočtem téměř 3,9 miliardy EUR na příští rok bude Erasmus+ nadále poskytovat
příležitosti pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, výměny zaměstnanců a projekty mezinárodní
spolupráce ve všech sektorech vzdělávání a odborné přípravy, mládeže a sportu.
Evropský program Erasmus+ vstoupí do 35. roku své existence. Za tu dobu se stal nepostradatelným
pilířem evropského vzdělávacího prostoru a jedním ze symbolů evropské integrace. Programové
období 2021-2027 přineslo navýšený rozpočet i nové možnosti, jež umožní zapojení až 10 milionů lidí,
kteří se budou moci zúčastnit zahraničního výjezdu. Nyní Evropská komise zveřejnila výzvu pro
předkládání žádostí na nadcházející rok. Současně vydala novou příručku programu, která popisuje
všechny možnosti a pravidla zapojení a termíny výzev pro podání žádostí v nadcházejícím roce.
„Příští rok Erasmus+ oslaví 35 let úspěšného poskytování příležitostí studovat, učit se a získávat
odborné zkušenosti v zahraničí. Účastníci programu se shodují, že zahraniční výjezd pro ně byl zásadní
životní zkušeností, která poznamenala jejich osobní i profesní cestu. Chceme proto dát příležitost ještě
většímu množství lidí, aby se zapojili a těžili z možností programu. Erasmus+ bude hrát také ústřední
roli v Evropském roce mládeže, kterým byl rok 2022 vyhlášen,“ komentuje novou výzvu komisařka pro
inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel.

Hlavní novinky v programu Erasmus+ 2022
Výhledové projekty: Nové projekty podpoří vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání a
přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy zelené transformaci. Partnerství by se měla
skládat z kombinace veřejných a soukromých organizací, v níž se setkávají výzkumní pracovníci,
odborníci z praxe a partneři, kteří jsou schopni oslovit tvůrce politik. Cílem této akce bude podpora
inovací, tvořivosti a zapojení, jakož i sociálního podnikání v různých oblastech vzdělávání a odborné
přípravy, v rámci odvětví nebo napříč odvětvími a obory.
Více výměn se třetími zeměmi: Díky prostředkům z vnějších nástrojů EU budou mít třetí země
možnost účastnit se cílených projektů a výměn, zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a
sportu.
Inkluzivnější DiscoverEU: DiscoverEU nabízí 18letým možnost cestovat po Evropě. Každý rok se
konají dvě kola soutěže o bezplatné jízdenky po Evropě. Od roku 2022 budou otevřena speciální kola
pro organizace, která pomohou zapojení většího počtu mladých lidí s omezenými příležitostmi.
EU blíže školám: Znalost cílů a fungování Evropské unie je důležitou součástí prosazování aktivního
občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace. Akce Jean Monnet, podporující
vzdělávání o EU, budou zavedeny do škol, a to jak ve všeobecném, tak v odborném vzdělávání.

Jednodušší financování projektů spolupráce: Erasmus+ zavádí možnost pro příjemce projektů v
kooperativních partnerstvích žádat o jednorázovou částku na realizaci svých projektů. To výrazně
snižuje administrativní zátěž při podávání žádostí, řízení projektu a při podávání zpráv.
Dům zahraniční spolupráce (DZS), coby národní agentura pro program Erasmus+, bude opět pořádat
sérii informačních webinářů k předkládání žádostí. Semináře proběhnou pro žadatele v sektorech
školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání
dospělých a neformálního vzdělávání mládeže.
K centralizovaným aktivitám připraví informační webináře Česká styčná kancelář pro vzdělávání a
výzkum v Bruselu (CZELO).

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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