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Usnadňujeme 
mezinárodní spolupráci 
ve vědě a vzdělávání a 
podporujeme zapojení 
co nejširšího spektra 
organizací i jednotlivců 
do mezinárodního 
vzdělávání

Příspěvková organizace 
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

Česká národní agentura pro 
mezinárodní vzdělávání a výzkum

Informační, poradenské a 
analytické služby v oblasti 
mezinárodního vzdělávání a 
výzkumu

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
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DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE DZS

• Mobilita jednotlivců

• Akreditace Erasmus+

• Kooperativní partnerství

• Partnerství malého rozsahu

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Školní vzdělávání
• Odborné vzdělávání a příprava
• Vysokoškolské vzdělávání
• Neformální vzdělávání mládeže
• Vzdělávání dospělých
• NOVĚ od roku 2023 SPORT

ZAPOJENÉ
SEKTORY
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CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE EACEA

KONZULTACE CZELO

SPORT

• Kooperativní partnerství (SCP)

• Partnerství malého rozsahu (SSCP)

• Neziskové evropské sportovní akce (SNCESE) 

• Budování kapacit v oblasti sportu (CB)

DALŠÍ

• Erasmus Mundus; Pedagogické akademie Erasmus+; Jean Monnet; Centra 

excelence odborného vzdělávání; Aliance pro inovace; Budování kapacit v oblasti 

VŠ vzdělávání, mládeže a odborného vzdělávání



Jak na přihlášku v „decentralizovaných aktivitách“

Jak podat žádost?

➢ Rozhodněte se, v jaké Klíčové akci chcete žádost podat: Mobility jednotlivců (KA1) nebo 
Projekty spolupráce (KA2).

➢ V souvislosti s cílovou skupinou, na kterou se zaměřujete, bude váš projekt spadat do určitého 
sektoru (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání mládeže, 
vysokoškolské vzdělávání nebo vzdělávání dospělých). V případě schválení vaší žádosti vám 
bude přidělen pro konzultace odborný referent právě z příslušného sektoru.

➢ Přihlaste se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme pro všechny sektory. 
Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události.

➢ Seznamte se také s příručkou k programu Erasmus+ pro rok 2022. Pomohou vám také 
metodické příručky k finančnímu řízení projektů a pro instituce zaměřené na formální i 
neformální vzdělávání.

https://www.dzs.cz/udalosti?f%5B0%5D=event_programs%3A30
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/Metodick%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20finan%C4%8Dn%C3%ADmu%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20projekt%C5%AF.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20projekt%20jednodu%C5%A1e.pdf


Jak na přihlášku v „decentralizovaných aktivitách“

Jak podat žádost?

➢ K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup 
k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si ho.

➢ Každá organizace, která si žádá o grant v rámci v programu Erasmus+, musí mít své 
identifikační číslo. Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete 
si jej vytvořit.

➢ Nyní vyplňte žádost. Vyberte si sektor podle cílové skupiny vašeho projektu a také 
klíčovou akci (KA1 / KA2).

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Jak na přihlášku v „decentralizovaných aktivitách“

Jak podat žádost?

➢ Nezapomeňte žádost vyplnit a odeslat do termínu dané výzvy. Podívejte se 
na přehled jednotlivých termínů výzev.

➢ Po vyplnění a odeslání žádosti již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky 
výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 4 měsíců. Informaci obdržíte 
písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách.

https://www.dzs.cz/clanek/byly-vyhlaseny-terminy-vyzvy-programu-erasmus-pro-rok-2022


Erasmus+
Mládež3
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DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY PROGRAMU ERASMUS+

V OBLASTI MLÁDEŽE

• Zaměřen na oblast neformálního vzdělávání

• Cílová skupina: mladí lidé ve věku 13 – 30 let

pracovníci s mládeží

pracovníci a členové organizací působících

v oblasti mládeže

• Priorita: zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi

• Důraz na posílení meziodvětvové spolupráce – podpora účasti mladých 

v různých měřítcích a formátech

• Podpora aktivního občanství mladých (zejm. mládež ohrožená sociálním 

vyloučením)



Erasmus+ mládež

Kdo může podat žádost v sektoru mládeže?

➢ Organizace poskytující neformální vzdělávání včetně institucí formálního vzdělávání

➢ Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v 
oblasti odborného vzdělávání a přípravy

➢ Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které se věnují práci s 
mládeží

➢ Další subjekty věnující se neformálnímu vzdělávání



Projekty mobilit

Výměny mládeže V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 
13 až 30 z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, 
a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco 
nového se naučit.

Mobility pracovníků Mobility pracovníků s mládeží umožňují 
pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního vývoje, 
jak jsou školení, semináře, studijní návštěvy, vytváření sítí a 
budování komunit. Organizace tak mají možnost zlepšovat 
svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, 
navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné 
projekty.

Erasmus+ mládež

Projekty spolupráce

Partnerství malého rozsahu Základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání 
zkušeností a tvorba výstupů. Mobility jsou jedním 
z prostředků k dosažení cílů projektu.Kooperativní partnerství



PARTNERSTVÍ PRO 
SPOLUPRÁCI 

(Partnerships for
Cooperation)

• zúčastněné organizace získávají zkušenosti s 

mezinárodní spoluprací a posilují své kapacity

• produkce vysoce kvalitních inovativních výstupů, které 

mají pozitivní a dlouhodobý dopad

• různá velikost a rozsah v závislosti na cílech projektu, 

zúčastněných organizacích nebo očekávaném dopadu 

(přizpůsobení své aktivity)

Rozlišujeme dva typy:

1. Kooperativní partnerství (Cooperation Partnerships)

– KA220-YOU

2. Partnerství malého rozsahu (Small-scale Partnerships)

– KA210-YOU



Příklad projektu:

Europe for You 2018-2-CZ01-KA205-048255

Projekt Fitness for Youth chce posílit příležitosti mládeže a její vlastní potenciál 
pro aktivní trávení volného času prostřednictvím sportovních fitness aktivit

Cíle: rozvoj pohybových aktivit mládeže s důrazem na fitness

• prevence patologických sociálních jevů, prevence zneužívání anabolických 
steroidů

• posílení kritického myšlení v souvislosti s fitness životním stylem

• prevence poškození zdraví nesprávnou technikou provádění fitness aktivit

• zapojení sociálně a ekonomicky znevýhodněných skupin mládeže do fitness 
aktivit

• výměna osvědčených postupů a zkušeností v oblasti uskutečňování 
sportovních aktivit

- 3 LTTA, zapojení 18 vyjíždějících účastníků, místních účastníků + 2000 
účastníků online edukačních aktivit 

- vznik strukturovaného souboru bezplatně dostupných edukativních online 
materiálů obsahující edukativní videa, metodickou příručku pro 
trenéry/vzdělavatele zohledňující zapojení znevýhodněné mládeže 



Školní
vzdělávání4



Erasmus+ školní vzdělávání

Kdo může žádat v sektoru školního vzdělávání?

➢ MŠ, ZŠ, Gymnázia zapsané v Rejstříku škol MŠMT (včetně škol speciálních a 
uměleckých)

➢ zahraniční školy v ČR s povolením plnění povinné školní docházky

➢ jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pomaturitní studium)

➢ zřizovatelé škol 

➢ jakékoli další organizace s působností v oblasti formálního školního vzdělávání 
(školy nezapsané v Rejstříku škol MŠMT, poradny, univerzity, knihovny, muzea, 
neziskové organizace apod.)



Erasmus+ školní vzdělávání

Partnerství pro spolupráci (KA2) – typy aktivit

Kooperativní partnerství sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, tvorba 
inovativních výstupů (metodiky, nové IT nástroje, 
učebnice, e-learningové kurzy apod.), důraz na dopad 
mimo zapojené organizace, šíření vytvořených 
výstupů a jejich využití v oblasti formálního školního 
vzdělávání

Partnerství malého rozsahu sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, síťování, 
tvorba společných výstupů, primárně dopad na 
zapojené organizace



Příklad projektu

Město Rájec Jestřebí
"Sportujme, spolupracujme a 
vzdělávejme se"

- spolupráce ČR, SK, LT (z každé země 
zřizovatel, škola, sportovní klub)

- propojení zdravého životního stylu 
a pohybových aktivit s neformálním 
získáváním digitálních dovedností

- zaměření na netradiční sporty 
- cyklistika, včetně indoor cyklistiky

- zaměření na informatiku (tvorba tras 
pro cyklotrenažery) a podnikavost (práce 
ve fiktivních cestovních kancelářích)

- mezigenerační dialog
- sdílení zkušeností na úrovni sportovních 
klubů/škol/zřizovatelů



Odborné
vzdělávání5



Erasmus+ v odborném vzdělávání

Kdo může podat žádost v odborném vzdělávání a přípravě?

➢ Veřejný nebo soukromý subjekt aktivní v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

➢ Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace

➢ Neziskové organizace, asociace, hospodářské komory, výzkumné instituce, podniky a 
další...



Erasmus+ v odborném vzdělávání

Projekty spolupráce – základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání zkušeností a 
tvorba projektových výstupů. Mobility jsou jedním z prostředků k dosažení cílů projektu.

Partnerství malého rozsahu • umožnit přístup k programu širšímu spektru organizací,
menším a méně zkušeným organizacím

• jednodušší administrativa, kratší doba trvání,
nižší granty

Kooperativní partnerství • umožnit vytváření partnerských sítí, podporovat vývoj,
přenos a zavádění inovativních postupů, prohlubovat
internacionalizaci

• náročnější administrativa, možnost delšího trvání,
vyšší granty



Příklad projektu:

Střední odborná škola, Jablunkov

Název: Ready, Steady, Go!

Partneři: Řecko, Polsko, Rumunsko

Projekt je zaměřený na elektromobilitu, 
cílem bylo, aby žáci v jednotlivých školách 
přestavěli benzínové na elektrické 
motokáry, se kterými na závěr projektu 
soutěžili na závodním okruhu v Třinci.

video-reportáž

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000026569/v-zavode-vlastnorucne-prestavenych-elektrokar-porazili-studenti-z-jablunkova-polaky-o-sekundu


Vysokoškolské 
vzdělávání6



Kdo může podat žádost ve vysokoškolském vzdělávání?

➢ Vysokoškolské instituce vlastnící ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)
Individuální akreditace

➢ Skupiny vysokoškolských institucí, tzv. konsorcia mobility
Skupinová akreditace

➢ Jakákoli jiná veřejná či soukromá organizaci či instituce zřízená v členském státě EU 
nebo ve třetí zemí přidružené k programu Erasmus+ 

➢ Žadatelská organizace je právnickou osobou a je aktivní na poli sportu v oblasti VŠ 
vzdělávání

➢ Možná účast přidružených (asociovaných) partnerů – nečerpají grantové prostředky
➢ Zapojení organizací/institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu  - ve 

výjimečných případech, přináší-li zásadní přidanou hodnotu 

Erasmus+
ve vysokoškolském vzdělávání



Erasmus+
ve vysokoškolském vzdělávání

Projekty spolupráce

Kooperativní partnerství Základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání 
zkušeností a tvorba výstupů. Mobility jsou jedním 
z prostředků k dosažení cílů projektu.

Mezinárodní vzdělávací aktivity

Intenzívní programy • Studijní pobyty
• Praktické stáže
✓ Společná vzdělávací akce studentů z více zemí

Kombinované mobility • Studijní pobyty či krátkodobé stáže
✓ kombinace fyzické a virtuální složky výjezdu

Společná školení zaměstnanců • Výukové pobyty
• Školení 
✓ Různé zaměření, různá forma
✓ Obvyklá délka 5 dní až 2 měsíce 

Dlouhodobé mobility zaměstnanců • Dlouhodobý vzdělávací pobyt u zahraničního partnera
✓ Délka nad 2 měsíce



Příklad projektu:

Univerzita Palackého v Olomouci (KA2)

Global Sport for Development and Peace Knowledge 
Collaborative (GloKnoCo)

Projekt GloKnoCo představuje sport a pohybovou aktivitu 
jako nástroj. Jde o to ukázat studentům, jak lze 
prostřednictvím sportu pracovat s tématy jako chudoba, 
ekologie, sociální vyloučení, nemoci, humanitární 
katastrofy apod. 

Zároveň v projektu sbírají informace od vysokých škol v 
rámci zemí EU a zjišťují, jakým způsobem se staví k výuce 
sportu a rozvoje. Cílem je shromáždit různé příklady 
dobré praxe k využití jak v projektu, tak dalšími subjekty.

Partneři v 5 zemích:

University of Brighton (Velká Británie), Universitaet
Paderborn (Německo), INEX – SDA (Česká republika), Play 
Handball (Německo), Football for Hope Peace and Unity 
(Velká Británie), Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw
Sportowych (Polsko)



7 Vzdělávání
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Kdo může podat žádost ve vzděláváním dospělých?

➢ Jakákoliv instituce poskytující vzdělávání dospělým např. NGO, kulturní instituce, 
místní regionální či národní veřejné instituce, U3V, školy druhé šance, centra či 
instituty vzdělávání dospělých, kariérová centra

➢ AKTIVITY: vzdělávací aktivity s dopadem na cílovou skupinu dospělých.

• Nepatří sem profesní vzdělávání (např. učitelů, pedagogů…)

Erasmus+ ve vzdělávání dospělých



Erasmus+ ve vzdělávání dospělých

Projekty spolupráce  

základem je spolupráce a rozvoj organizací, předávání zkušeností a tvorba výstupů. 
Mobility jsou jedním z prostředků k dosažení cílů projektu.

Partnerství malého rozsahu 2 organizace ze 2 programových zemí
sdílení dobré praxe
30 000 nebo 60 000 EUR

Kooperativní partnerství 3 organizace ze 3 zemí
tvorba výstupů
100 000 až 400 000 EUR



Příklad projektu vzdělávání dospělých

Držitel grantu:
Organizace, které pořádají sportovní
aktivity (různá cvičení, sportovní hry), 
sportovní osvěty pro dospělou širokou
veřejnost (třeba i pro seniory).

Typ projektu
KA210 – malé partnerství

KA220 – kooperativní partnerství)

KA210
sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti 
sportovní osvěty pro širokou veřejnost

KA220 
výstupem kurz pro dospělé, seniory, sportovní 
akademie jak zůstat fit a předcházet obezitě apod.



Evropský sbor
solidarity8



Cíl : Podpora a rozvoj 
solidarity ve společnosti, 

reakce na aktuální potřeby 
ve společnosti, rozvoj 

potenciálu mladých lidí 

Program EU
navazuje na projekty Evropské 
dobrovolné služby Erasmus+

Od roku 2018
v České republice

Více než 1 500
zapojených účastníků z ČR





Evropský sbor solidarity 

Kdo se může zapojit do Evropského sboru solidarity?

➢ Neformální skupiny nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou 
rezidenti ČR

➢ Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou 
účastnit a předkládat žádost

➢ Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí 
sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech



Evropský sbor solidarity

Dobrovolnické projekty

Individuální dobrovolnictví Tento typ solidární aktivity umožní mladým 
lidem, aby se zapojili do každodenní práce 
organizace. Aktivity se mohou uskutečnit buď v 
zemi původu dobrovolníka (in-country) či v 
zahraničí (cross-border).

Týmové dobrovolnictví

Typy aktivit

Solidární projekty

Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských 
problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se 
o vytvoření inkluzivnější společnosti.



Příklad projektu: Linda Takieddinová

Nordic walking v lázeňských lesích, 
Karlovy Vary

• Cílem projektu bylo pozitivně ovlivnit kvalitu 
života seniorů, nabídnout jim možnost 
seznámit se a společně trávit čas. Realizační 
tým seniory naučil správné technice nordic
walkingu a poskytnul jim potřebné pomůcky. 

• Druhým cílem bylo naučit seniory orientovat 
se ve svém okolí a v turistickém značení.

• Aktivity probíhaly v omezené míře i během 
pandemie Covid-19 díky vhodným 
opatřením. 

• Projekt pozitivně ovlivnil nejen fyzickou 
kondici seniorů, ale měl také dopad na 
komunitu díky nově vzniklým přátelstvím. 
Realizační tým si v průběhu projektu osvojil 
řadu nových kompetencí.
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KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100

info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

Facebook  
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  

www.facebook.com/erasmusplusCR 

www.facebook.com/mladezvakci  

www.facebook.com/studyincz
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