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BUDOUCNOST  
PROGRAMU ERASMUS+

Program Erasmus+, který byl zahájen v roce 2014, vytvořil řadu 
příležitostí pro mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu. Poskytuje účastníkům cenné dovednosti 
a zkušenosti a pomáhá modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu 
a práci s mládeží v celé Evropě.
Nový program (2021–2027) má být ještě inkluzivnější, přístupnější 
a udržitelnější. Mezi jeho hlavní cíle patří podpora digitální 
transformace v evropském vzdělávání a pomoc při budování 
Evropského prostoru vzdělávání.
V zájmu dosažení těchto cílů byl nový program koncipován tak, aby 
k němu měly organizace co nejsnazší přístup. Akreditace Erasmus 
má pro splnění tohoto cíle zásadní význam.
Akreditace Erasmus představuje nový způsob přístupu k mobilitě 
v rámci nového programu. V této brožurce je vysvětleno, jak 
akreditace funguje, kdo o ni může požádat a jaké jsou její výhody. 

Akreditace Erasmus je něco 
jako členská karta pro 
Projekty mobilit Programu. 

Během sedmi let trvání 
programu stačí, aby se 
organizace akreditovaly 
pouze jednou, aby 
získaly finanční 
prostředky na mobilitu 
v rámci Klíčové akce 1.
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VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Včetně formálního, informálního 
a neformálního vzdělávání 
dospělých.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ  
A PŘÍPRAVA
Včetně počátečního a dalšího 
odborného vzdělávání  
a přípravy a učení se prací  
ve všech formách.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Včetně předškolního vzdělávání 
a péče, základních a středních škol.

NA CO SE AKREDITACE 
ERASMUS VZTAHUJE?

Díky akreditaci Erasmus získají organizace přístup k 
možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové 
akce 1 Programu. Klíčová akce 1 podporuje 
organizace při poskytování příležitostí k profesnímu 
a osobnímu rozvoji žáků nebo studentů, učitelů, 
lektorů a dalších pedagogických pracovníků. 
Každá akreditace Erasmus se vztahuje na jednu 
ze tří oblastí vzdělávání: 

Záruka kvality 

Organizace, které žádají o akreditaci 
Erasmus, se zavazují k dodržování 
Standardů kvality programu 
Erasmus. Pro akreditované 
organizace představují tyto 
Standardy snadný nástroj k dosažení 
úspěchu. Pro účastníky jsou zárukou 
kvality. Se Standardy kvality 
se můžete seznámit ve výzvě k 
akreditaci nebo v samotné žádosti.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Mobilita zaměstnanců ve školním 
vzdělávání, odborném vzdělávání 
a přípravě a rovněž ve vzdělávání 
dospělých

Mobilita žáků nebo studentů 
v odborném vzdělávání a přípravě

Skupinová a individuální mobilita 
žáků ve školním vzdělávání
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KDO MŮŽE  
PODAT ŽÁDOST?
Žádosti mohou podávat 
organizace z programových zemí. 
Jedná se o všechny členské státy 
Evropské unie a řadu dalších zemí, 
které se k programu připojily. 
Kompletní seznam programových 
zemí a jejich národních agentur 
je k dispozici zde: 
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_cs
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O AKREDITACI MŮŽE ŽÁDAT 
MNOHO RŮZNÝCH TYPŮ 
ORGANIZACÍ:

Organizace poskytující 
školní vzdělávání, odborné 
vzdělávání a přípravu nebo 
vzdělávání dospělých

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

Společnosti a další organizace, které 
hostí žáky a studenty  odborného 
vzdělávání a přípravy, poskytují jim 
odbornou přípravu nebo s nimi jinak 
spolupracují

Chcete-li zjistit, zda 
se vaše organizace 
může přihlásit, 
navštivte internetové 
stránky své národní 
agentury!

Vaše organizace již má 
Erasmus+ Certifikát 
mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě?

V tom případě jej můžete 
podáním žádosti o akreditaci 
Erasmus prodloužit do 
roku 2027. Pro organizace 
s Erasmus+ Certifikátem 
mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě byl 
vypracován zjednodušený 
postup opětovné akreditace. 
Další informace najdete 
ve výzvě k akreditaci 
nebo se obraťte na svou 
národní agenturu.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_cs
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Chcete-li zjistit, zda 
se vaše organizace 
může přihlásit, 
navštivte internetové 
stránky své národní 
agentury!

Vaše organizace již má 
Erasmus+ Certifikát 
mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě?

V tom případě jej můžete 
podáním žádosti o akreditaci 
Erasmus prodloužit do 
roku 2027. Pro organizace 
s Erasmus+ Certifikátem 
mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě byl 
vypracován zjednodušený 
postup opětovné akreditace. 
Další informace najdete 
ve výzvě k akreditaci 
nebo se obraťte na svou 
národní agenturu.

VYTVOŘENÍ  
VLASTNÍ STRATEGIE

Akreditace Erasmus vám 
umožní stanovit si vlastní 
cíle a zvolit si, jakou rychlostí 
je chcete plnit. Při jejich 
postupném naplňování 
je můžete i aktualizovat, 
aby byly stále relevantní.

INVESTICE 
DO BUDOUCNOSTI

Díky stabilnímu financování 
se můžete zaměřit na 
dlouhodobé cíle. Pomocí 
mobility můžete postupně 
zvyšovat kvalitu výuky 
a vzdělávání ve vaší 
organizaci.

JAKÉ JSOU  
VÝHODY 
AKREDITACE 
ERASMUS?

K získání akreditace musí 
organizace vypracovat plán pro 
provádění vysoce kvalitních mobilit 
a využívat je ke zkvalitnění své 
nabídky vzdělávání a odborné 
přípravy. Jakmile je organizace 
akreditována, může využívat 
těchto výhod: 

STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

Vaše organizace se může 
spolehnout na finanční 
podporu Programu 
určenou každý rok na 
nové aktivity.

PŘÍLEŽITOSTI K  
RŮSTU A POZNÁVÁNÍ

Můžete vyzkoušet nové 
typy aktivit nebo spolupráce 
s novými partnerskými 
organizacemi – aniž byste 
museli pokaždé podávat 
novou žádost. 
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DVA TYPY 
AKREDITACE 
ERASMUS

Pokud se rozhodnete 
požádat o akreditaci Erasmus, 
máte dvě možnosti:

AKREDITACE ERASMUS PRO 
JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE
Toto je klasická možnost – vaše 
organizace žádá o získání finančních 
prostředků pro své vlastní 
zaměstnance, žáky nebo studenty. 
Jakmile získáte cenné zkušenosti, 
můžete si navíc akreditaci pro 
jednotlivé organizace rozšířit 
o akreditaci pro koordinátory konsorcia 
v oblasti mobility.

AKREDITACE ERASMUS PRO 
KOORDINÁTORY KONSORCIA 
V OBLASTI MOBILITY
Akreditovaní koordinátoři 
konsorcia v oblasti mobility mohou 
vést skupinu organizací pracujících 
na společném plánu a organizujících 
mobilitu v zahraničí. 
Samotní členové vašeho konsorcia 
akreditaci Erasmus mít nemusí, avšak 
musí pocházet ze stejné země jako 
vaše organizace. 

Nejste si jisti, zda chcete žádost 
podat? Existují i jiné možnosti!
Akreditace Erasmus není povinná. 
Programu se můžete účastnit i jinak. 
Zde jsou některé z možností:
• zažádejte o krátký projekt Klíčové akce 1
•  připojte se k některému stávajícímu 

konsorciu mobility
•  staňte se hostitelskou organizací  

pro partnery ze zahraničí
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JAK PODAT ŽÁDOST? 

Žádosti se podávají národní agentuře 
ve vaší zemi.

Těžištěm žádosti je vytvoření vašeho Plánu 
Erasmus. V plánu musíte uvést, jak mobilitu 
plánujete organizovat a čeho chce vaše 
organizace dosáhnout její realizací. Váš Plán 
Erasmus by měl trvat nejméně dva roky. Pro 
jeho prodloužení nebude nutné podat novou 
žádost. 

Proces podávání žádosti je jednoduchý. 
Ve formuláři žádosti je uveden rámec pro 
vytvoření Plánu Erasmus. Každý oddíl obsahuje 
vysvětlení a pokyny. 

Formulář žádosti naleznete zde: 
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

JAK ZÍSKAT FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY?

Bude-li žádost schválena, získáte přístup ke 
specifickému zjednodušenému financování 
Klíčové akce 1. O finanční prostředky můžete 
žádat každý rok – jednoduše podáte své národní 
agentuře žádost o financování. 

Výhodou je, že žádost o financování se liší 
od běžné žádosti. Musíte poskytnout pouze 
základní informace, jako je počet účastníků 
a druh aktivit, aby bylo možné odhadnout objem 
potřebných prostředků.

Národní agentura dostupné prostředky 
každoročně rozděluje mezi akreditované 
organizace. Podrobnosti o postupu pro žádosti 
o rozpočet a přidělování jsou popsány 
na internetových stránkách národní agentury  
a v Příručce k programu, která je zveřejňována 
každý rok.

JAKÝ JE POSTUP, POKUD MOJE 
ORGANIZACE PŮSOBÍ VE VÍCE NEŽ 
JEDNÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?

Organizace mohou být akreditovány ve více než 
jedné oblasti. V takovém případě byste měli 
podat samostatnou žádost za každou oblast, 
v níž byste chtěli získat akreditaci.

MOHU PODAT ŽÁDOST, I KDYŽ 
NAŠE ORGANIZACE NEMÁ 
S PROGRAMEM ERASMUS+ 
ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI? 

Ano, samozřejmě! Akreditace Erasmus  
jsou otevřeny všem organizacím, které o ně 
mají zájem. 

Předchozí zkušenosti s programem Erasmus+ 
nejsou nutné. Pokud si nejste jisti, obraťte 
se na svou národní agenturu a u ní si ověřte, 
zda je vaše organizace způsobilá pro  
podání žádosti.

CO KDYŽ BUDEME MUSET POZDĚJI 
SVŮJ PLÁN ERASMUS UPRAVIT?

Okolnosti se mění a plány je třeba čas od času 
přizpůsobit. S akreditací Erasmus to však 
není problém. 
Praktické podrobnosti, jako je přesný počet 
účastníků, místo nebo trvání aktivit, lze upravit 
během provádění. Je-li to třeba, můžete 
aktualizovat i cíle svého Plánu Erasmus. Pokyny 
k tomu, kdy a jak to provést, získáte od své 
národní agentury.

MOHU PODAT ŽÁDOST  
PŘÍŠTÍ ROK? 

Ano, samozřejmě! Nová výzva k akreditacím 
Erasmus bude vyhlašována každý rok. 

Pokud však vaše organizace již má Erasmus+ 
Certifikát mobility v odborném vzdělávání 
a přípravě, musíte žádost podat v roce 2020, 
jestliže chcete využít zjednodušený postup 
opětovné akreditace.

OTÁZKY 
A ODPOVĚDI

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications


CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Další informace a zdroje  
jsou k dispozici níže: 

Prostudujte si pravidla pro podávání žádostí: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_cs

Prohlédněte si formulář žádosti: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Obraťte se na svou národní agenturu: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_cs
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