Tisková zpráva
Praha, 23. 11. 2022

Erasmus+ v roce 2023 přinese nové možnosti i vyšší příspěvky
Evropská komise zveřejnila termíny výzvy v programu Erasmus+ pro rok 2023. Největší novinkou pro
příští rok je možnost zahraničních výjezdů pro pracovníky v oblasti zájmového sportu.
Program Erasmus+ s ročním rozpočtem 4,2 miliardy eur bude v roce 2023 pokračovat ve své podpoře
začleňování, aktivního občanství a ekologické a digitální transformace.
Vlajkovou lodí programu Erasmus+ jsou výjezdy, a tak i příští rok bude program nadále podporovat
zahraniční pobyty ve všech sektorech vzdělávání. Od roku 2023 bude program obsahovat novou akci
na podporu sportovních trenérů. V rámci nové oblasti vzdělávání Sport budou mít pracovníci v oblasti
zájmového sportu nově možnost výjezdů do zahraničí, díky kterým posílí svoje kompetence, získají
nové zkušenosti a know-how a přispějí k rozvoji své sportovní organizace.
Komise v nové výzvě také reflektuje turbulentní povahu politického, ekonomického a společenského
vývoje posledních let v Evropě i ve světě. V roce 2023 bude proto pokračovat v úsilí zmírňovat
socioekonomické dopady ve vzdělávání, které přinesla ruská agrese na Ukrajině, a nadále podporovat
projekty, jež mají za cíl usnadnit integraci do vzdělávacích struktur ukrajinským studentům a
pedagogům, kteří utíkají před válkou či pomoci školám a dalším vzdělávacím organizacím přímo na
Ukrajině.
V souvislosti s drastickým růstem inflace pak program zvýší tarifní příspěvky pokrývající výdaje
účastníků vzdělávacích výjezdů (projekty KA1) na ubytování, stravu apod. Aktualizovaný sazebník
příspěvků pro sektor Mládeže je již zveřejněný v příručce na stranách 160–168. V dalších sektorech
bude nový sazebník stanoven v následujících týdnech.
I k výzvě 2023 připravuje Dům zahraniční spolupráce sérii seminářů a webinářů, které pomůžou
zájemcům s celým procesem podání žádostí. Jejich termíny budou postupně zveřejněny v sekci
události na webu DZS.

PŘEHLED TERMÍNŮ VÝZEV PRO ROK 2023
Decentralizované aktivity (čas podání vždy ve 12:00 středoevropského času)

Neformální vzdělávání mládeže
Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců
•
•
•
•
•
•

Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace )
– 23. 2. 2023
Projekty mobilit pro mládež – „Výměny mládeže“ – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023
Projekty mobilit pro pracovníky s mládeží – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023
Aktivity participace mládeže – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023
Projekty mobilit pro mládež – DiscoverEU – Jízda k začlenění – 4. 10. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce
•
•

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními
organizacemi – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023
Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Vzdělávání dospělých
Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců
•
•
•

Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023
Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace )
– 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce
•
•

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními
organizacemi – 22. 3. 2023
Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Školní vzdělávání
Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců
•
•
•

Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023
Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované
organizace) – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce
•
•

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními
organizacemi – 22. 3. 2023
Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Odborné vzdělávání a příprava
Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců
•
•
•

Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023
Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované
organizace) – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce
•
•

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními
organizacemi – 22. 3. 2023
Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Vysokoškolské vzdělávání
Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců
•
•

Projekty mobilit – 23. 2. 2023
Skupinové akreditace – Akreditace Erasmus pro konsorcia v oblasti mobilit – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce
•

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními
organizacemi – 22. 3. 2023

Sport
Klíčová akce 1 – projekty mobilit pracovníků v oblasti sportu
•

Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023

Centralizované aktivity (čas podání vždy v 17:00 středoevropského času)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 14. 2. 2023
Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy – 14. 2. 2023
Erasmus Mundus – 16. 2. 2023
Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 16. 2. 2023
Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – 28. 2. 2023
Budování kapacit v oblasti mládeže – 8. 3. 2023
Evropská mládež spolu – 9. 3. 2023
Výhledové projekty – 15. 3. 2023
Sport: Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní
akce – 22. 3. 2023
Budování kapacit v oblasti sportu – 22. 3. 2023
Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže - 26. 4. 2023
Aliance pro inovace – 3. 5. 2023
Centra excelence VET – 8. 6. 2023

Kontakt pro média
Radka Vavroušková
Oddělení komunikace a regionální spolupráce
tel: +420 775 860 794, e-mail: radka.vavrouskova@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 dzs.cz

