
PAVLA MOTLÍČKOVÁ, TAŤÁNA SÁGLOVÁ, JANA AMBROŽOVÁ

INFORMAČNÍ WEBINÁŘ PRO BUDOUCÍ 
ŽADATELE O KRÁTKODOBÉ PROJEKTY 
MOBILIT 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

12. + 19. ledna 2023



Program

10:00 – 11:15 Představení programu Erasmus+ 2021-2027

Projekty mobility jednotlivců 

(krátkodobé, akreditované)

Postup při předkládání žádostí

Registrační systém EK

11:20 – 12:15 Finanční pravidla

12:15 – 12:30      Diskuse, prostor pro Vaše otázky, závěr

Your Slido is active
Launch a poll and your participants

can vote at slido.com with #2849184
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Usnadňujeme mezinárodní 

spolupráci ve vědě                            

a vzdělávání  a podporujeme 

zapojení co nejširšího spektra 

organizací i jednotlivců                      

do mezinárodního vzdělávání

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

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
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20PROGRAMŮ A SÍTÍ

CZELO



WEB DZS.CZ

NEWSLETTERY

ČASOPIS MOZAIKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

CENY DZS

https://www.dzs.cz/
https://www.dzs.cz/archiv-newsletteru
https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0


PROGRAM ERASMUS+
2021-2027
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ERASMUS+: PROGRAMOVÉ ZEMĚ

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

Země EU a 6 
přidružených zemí:

Island, Irsko, 

Lichtenštejnsko, Severní 

Makedonie, Srbsko, 

Turecko

→ za určitých podmínek v KA2 
(projekty spolupráce) mohou být 
zapojeny i partnerské země m.j. 
Velká Británie
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ERASMUS+ 2021 – 2027: KLÍČOVÉ AKCE

ZAPOJENÉ SEKTORY

• Školní vzdělávání

• Odborné vzdělávání a příprava

• Vysokoškolské vzdělávání

• Neformální vzdělávání mládeže

• Vzdělávání dospělých

KLÍČOVÁ AKCE 1- PROJEKTY MOBILITY

• Krátkodobé projekty mobilit
• Projekty v rámci Akreditace Erasmus                                                                                        

(žádá samotná organizace nebo koordinátor konsorcia)

• Kooperativní partnerství  - min. 3 organizace                                                   
(s výjimkou partnerství předložených evropskými 
nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu – min. 2 organizace 
(Small Scale Partnership)

KLÍČOVÁ AKCE 2- PROJEKTY SPOLUPRÁCE
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ERASMUS+ Horizontální témata

Inkluze a 
diverzita

DigitalizaceUdržitelnost

Participace 
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PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI

• Vzdělavatelé dospělých, lektoři,
management , nepedagogičt í pracovníci

• Rozvoj, mot ivace, kariérní plány

Rozvoj lidských  
zdrojů

• Pobytové, cestovní náklady, náklady na 
st ínování, kurzovné, přípravnou návštěvu, 
pozvání zahraničního odborníka

Finanční 
podpora

• Přenesení know-how, 
• Rozvoj mezinárodních vztahů, síťování,..Navázání 

partnerství

• Malá administ rat ivní zátěž 
• Přenos příkladů dobré praxe v rámci 

organizace, cílových skupin, komunity, …Další výhody



ERASMUS+

Vzdělávání dospělých - KA1 
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Rozpočet  2021-2023

Od 2021 výrazný 
nárůst finančních 
prostředků do 
projektů mobilit (KA1)

KA1 KA2 Celkem

2021 1 467 583 2 844 419 4 312 002

2022 2 360 715 1 454 819 3 815 534

2023 2 395 474 1 477 558 3 873 032
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Počet žadatelů 

celkově přijatých 

žádost í 36 + 17

Schváleno 

projektů

celkem schváleno       

29 + 11 žádostí

Celkový objem 

přidělených grantů

776 683 EUR
+

307 685 EUR

Rozpočet pro KA 1

v r. 2022 

2.360.715 EUR

Erasmus+ vzdělávání dospělých
Ohlédnutí za r. 2022
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• Program podporuje celoživotní rozvoj a posilování klíčových 
kompetencí potřebných pro osobní rozvoj a naplnění, 
zaměstnatelnost, aktivní občanství a sociální začlenění.

• Zúčastněné organizace by měly nabídnout aktivity týkající se 
odborné přípravy a učení přizpůsobené konkrétním potřebám 
účastníků vzdělávání, které jim mají pomoci dosáhnout 
ekonomické nezávislosti a odstranit překážky, kterým čelí v rámci 
vzdělávání a sociálních kontaktů.

• Klíčové kompetence: 
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-
and-basic-skills_cs  

Erasmus + 
Podpora programu Erasmus +, vzdělávání dospělých

Programová Příručka pro 
r. 2023

- oblast vzdělávání
dospělých, s. 118 – 133

- je možné ji stáhnout
v českém jazyce

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
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Programová Příručka pro r. 
2023

Relevantní organizace - s. 126

Kdo se může zapojit? 
Jakákoliv instituce poskytující vzdělávání dospělých,         
s dopadem na širokou veřejnost

…………………
…………………
…………………
………………a 

mnoho 
dalších

U3V, školy 
druhé šance

místní, 
regionální 
či národní 

veřejné 
instituce z 
oblasti VD

kulturní 
instituce

neziskové 
organizace

kariérová 
centra

centra či 
instituty 

vzdělávání 
dospělých

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-1
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Programová Příručka pro r. 2023

- Typy mobilit  - s. 121 - 123

Mobilitami rozumíme mezinárodní vzdělávací aktivity 

• výjezdní – představují většinu

• příchozí

Účelem příchozích aktivit není vytvářet dvoustranné výměny, 
ale spíše přivést osoby, které mohou přispět k rozvoji a 
internacionalizaci žadatelské organizace. 

Pro usnadnění procesu hledání partnerů Erasmus+ 
podporuje nástroje pro hledání partnerů v zahraničí: EPALE

Erasmus + 
Mobility

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-1
https://epale.ec.europa.eu/cs
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Realizace všech aktivit podporovaných v rámci této akce se 
musí řídit Standardy kvality programu Erasmus. 

Standardy kvality programu Erasmus zahrnují konkrétní 
prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a 
příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání 
výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd.

Úplné znění standardů kvality programu Erasmus naleznete 
na internetových stránkách Erasmus:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-
mobility-projects-vet-adults-schools_cs

Erasmus + 
Standardy kvality

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_cs
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KRÁTKODOBÉ VÝJEZDY

KLÍČOVÁ AKCE 1 (KA1) – TYPY VÝJEZDŮ

KRÁTKODOBÉ VÝJEZDY AKREDITOVANÉ VÝJEZDY

termín: 23. února 2023   
do 12:00
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Kurzy a 
školení 

(2-30 dní)

Výukové a 
školicí aktivity 

(2-365dní)

Job 
shadowing
(2-60 dní)

Programová Příručka pro r. 
2023

Způsobilí účastníci - s.  121 – 122

Výukové a 
školící aktivity              

(2-365 dnů)

Kurzy a školení 
(2-30 dnů)

Job shadowing
(2-60 dnů)

Způsobilí účastníci 
• Učitelé, školitelé vzdělávání dospělých
• Všichni další nepedagogičtí odborníci a pracovníci v oblasti 

vzdělávání dospělých (management, …)
• Účastníci mobilit s přímou vazbou na širokou veřejnost

TYPY VÝJEZDŮ – ZAMĚSTNANCI

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
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Programová Příručka pro r. 2023

- Mobility účastníků vzdělávání 

- s.  122

Způsobilé programy

Dospělí účastníci vzdělávání se účastní vzdělávacího programu 
pro dospělé ve vysílající organizaci (žadatele o grant)

TYPY VÝJEZDŮ – DOSPĚLÍ ÚČASTNÍCI 
VZDĚLÁVÁNÍ (LEARNERS)

Individuální výjezdy

- krátkodobé (2-29 dnů)

- dlouhodobé (30- 365d.) 

Skupinové výjezdy  

(2-30 dnů)   
min. 2 účastníci

NOVINKA

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
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Způsobilé programy

• Vzdělávací aktivity mohou zahrnovat kombinaci různých 
metod a technik formálního, neformálního vzdělávání a 
informálního učení,  jako je vzájemné učení, učení se prací, 
dobrovolnictví a další inovativní přístupy. 

• Obsah aktivit je zaměřený na vytváření příležitostí pro osobní 
růst, zvyšování klíčových kompetencí, aktivizaci, zvyšování 
sebevědomí a kvality života.

• Při výběru účastníků by v souladu s cíli programu měly 
všechny projekty usilovat o inkluzivní a vyváženou kombinaci 
účastnických profilů a významné zapojení účastníků s 
omezenými příležitostmi. 

Erasmus + 
Mobility pro dospělé účastníky vzdělávání
( learners )
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Programová Příručka pro r. 2023

- Další podporované akt ivity 

- s.  123 - 124

• Návštěva zahraničního odborníka 
– zlepšení odborné přípravy, výuky, …

• Hostování studentů a čerstvých absolventů učitelství 

• Přípravná návštěva za účelem navázání spolupráce 
a přípravy mobility
– navázaná na přípravu mobilit  
(nová hostující organizace, stínování, skupinová    
mobilita, …)    

Podpůrná aktivita

Erasmus + 
Příchozí mobility

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
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Erasmus + 
Příklady dobré praxe  Ostravská univerzita
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• Blogy
• Zprávy
• Události
• Příběhy z komunity
• Zdroje, MOOCs, OERs
• Hledání partnerů
• Diskuze

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání
dospělých v Evropě

Online akademie EPALE
série webinářů pro vzdělavatele dospělých 

Events | EPALE (europa.eu)
https://www.youtube.com/ c/EPALEkurzy

Elektronické kurzy EPALE pro vzdělavatele dospělých 

• Lektorské minimum I. 

• Lektorské minimum II. 

• Lektorské minimum III. 

//kurzy.epale.cz/

https://epale.ec.europa.eu/cs
https://epale.ec.europa.eu/cs/calendar
https://www.youtube.com/c/EPALEkurzy
https://kurzy.epale.cz/
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POSTUP PŘI ZADÁNÍ ŽÁDOSTI
Zaregistrujte organizaci

 Povinnost pro všechny organizace (koordinátory i partnery!) 
– získat OID kód: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Má-li organizace OID kód, registraci znovu neprovádí

 Nutné mít EUlogin – zřízení zde: https://webgate.ec.europa.eu/cas/

Podejte žádost

 Základní webová stránka pro Erasmus+
 https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

 Jazyk žádost – český (případě podání žádosti v jiném jazyce 
dodat český překlad)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


26

VYPNĚNÍ ŽÁDOSTI

• Všechny žádosti o projekty a akreditace musí 
obsahovat původní obsah vytvořený žadatelem. 

• Za vypracování žádosti nelze poskytnout platbu 
nebo jinou náhradu žádným jiným organizacím nebo 
externím osobám. 

• Národní agentura může kdykoli vyloučit žadatele z 
výběrového řízení nebo ukončit projekt s uděleným 
grantem / akreditaci, pokud zjistí, že tato pravidla 
nebyla dodržena. 

• Příručka str. 413
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WEBOVÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
ONLINE ŽÁDOSTI – WEBFORMS
https://webgate.ec.europa.eu/app -forms/af -ui -opportunities/#/erasmus -plus

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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VÝBĚR SPRÁVNÉHO SEKTORU A AKCE

Výběr správného sektoru

Výběr správného typu aktivity - projektu
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KA122 - ADU
Short-term projects for
mobility of learners and staff in 
adult eductaion (žádost  o 
krátkodobý mobilitní projekt)

Typy aktivit

KA122-ADU 
Accredited projects for 
mobility of learners and staff in 
adult  educat ion (žádost o 
finance pro akreditované
organizace)

KA210-ADU
Small-scale partnerships in 
adult educat ion (žádost  o 
partnerství malého rozsahu)

KA220 -ADU
Cooperat ion partnerships in 
adult  educat ion KA220 -ADU 
(žádost o kooperat ivní
partnerství)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=CS
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Detaily žádosti

1. Záhlaví, 2. obsah – část i 
žádost i, 3. Navigační st rom –
slouží pro přehlednost  toho, co 
už je vyplněno a co je t řeba 
vyplnit , 4. jednotlivé část i 
žádost i k vyplnění, 5. tlačítko 
pro předložení žádosti , 6. 
t lačítko pro export  žádost i do 
PDF. 
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Rozpracovaná 
žádost

Nabídka:

EDIT – umožňuje žádost  opětovně 
upravit

DELETE – umožňuje žádost  vymazat

SUBMISSION HISTORY – zobrazí 
historii odeslání žádost i

SHARING – umožňuje žádost  sdílet  
prost řednictvím zadání e-mailové 
adresy osobyRozpracovanou žádost  naleznete v sekci My applications
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Co dělat, když si nevím rady?

1. Podívat  se do naší prezentace

2. Podívat  se do příručky přímo na 
webové stránce

3. Zavolat  nám
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ŽÁDOST
Nutno vyplnit  všechny část i 
žádost i, ukládá se automat icky 
v průběhu vyplňování.

DOPORUČENÍ

SDÍLET
ŽÁDOST můžete SDÍLET

POVINNÉ PŘÍLOHY
Čestné prohlášení podepsané 
statutárním zástupcem (nutné 
stáhnout  přímo v žádost i a 
podepsané vložit  zpět), přílohy 
lze přidávat .

ODESLÁNÍ
EDITACE I PO ODESLÁNÍ 
žádost i – možnost  znovu 
otevřít , upravit  a předložit . 
Platná žádost  je ta POSLEDNÍ.
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PROJEKTOVÝ CYKLUS

Schválení 
žádosti –

květen 2023  

Podpisy 
grantové 
dohody –
červen-

červenec 
2023 

Podání 
závěrečné 
zprávy –

do 30 dnů 
po ukončení 

projektu

Schvalovací 
dopis, návrh 

grantu –
květen/červ

en 2023

Realizace 
projektu –
zahájení 

aktivit mezi 
1.9.2023 –

31. 12. 2023
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Akreditace – výhody...
 Organizace chce pravidelně /dlouhodobě realizovat vzdělávací výjezdy 

k zahraničním partnerským organizacím 

 Organizace je zkušeným řešitelem projektů

 Organizace má alespoň dvouletou zkušenost v oblasti vzdělávání 
dospělých (s dopadem na širokou veřejnost)

 Umožňuje větší flexibilitu v delším časovém rámci

 Nahrazuje opakovaná podávání žádostí projektů krátkodobých 
vzdělávacích výjezdů, zjednodušuje administrativu

 umožňuje strategické plánování, dlouhodobý rozvoj organizace a 
finanční podporu až do r. 2027

 Organizacím stačí akreditovat se pouze jednou pro celé    
programové období

* Žadatelé musí mít  dostatečnou 

provozní a odbornou kapacitu 

pro realizaci navrhovaného Plánu 

Erasmus, včetně nejméně 

dvouleté relevantní zkušenosti      

v oblasti, které se žádost týká ,           

a v případě koordinátora konsorcia 

mobility i odpovídající kapacity                         

pro koordinaci konsorcia.

Příručka programu Erasmus
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Jedna organizace může 
mít:
• 1 akreditaci v dané 

oblast i podpory 

• více akreditací           
ve více sektorech
(musí být vždy relevantní jen
pro ten, ve kterém je žádost
předložena)

Akreditace – Typy

Koordinátor 
konsorcia

Individuální
(organizace žádá 

sama za sebe)

• Konsorcium = skupina organizací ze stejné země

- min. počet členů konsorcia = 
koordinátor + 1 člen konsorcia

• členové konsorcia nemusí mít  akreditaci

• Jedna organizace nemůže být  koordinátorem více konsorcií             
ve stejné oblast i

• Jedna organizace však může být  členem více konsorcií
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Žádost o akreditaci 
posuzují dva nezávislí 
externí hodnotitelé

Na základě žádosti       
o grant stanoví jeho 
výši DZS podle 
kalkulačky EK

Akreditace – příprava

Termín 
podání 
žádosti o 
akreditaci

19. 10. 
2023

Schvalovací 
dopis o 
ne/udělení 
akreditace

2023/ 
2024

Akreditace 
ve formě 
certifikátu

leden 
2024

Podání 
jednoduché 
žádosti o 
grantové 
prostředky (15 
- 24 měsíců)

únor 
2024

Schválení 
grantu + 
podpis 
grantové 
dohody

květen/
červen 
2024

Začátek 
realizace 
aktivit

Červen 
- září 
2024
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Akreditace – odkazy...

SLOVNÍK:

Klíčová akce

Relevance

Způsobilí účastníci

Podporované aktivity

Mobility

Příručka k programu Erasmus:

• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-
programme-guide-2023-version-1

Guide pro žadatele:

• https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-
+Submission+phase

Žádosti o akreditaci (KA 120):
• https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus

Základní informace v Brožuře Akreditace Erasmus:
• https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-

08/Bro%C5%BEura%20Akreditace%20Erasmus.pdf

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


39

- DZS – Erasmus+, oblast vzdělávání dospělých:    
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vzdelavani-
dospelych

- Žádosti Erasmus+ (vzdělávání dospělých, typ žádosti KA122)
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-
plus

- Průvodce programem Erasmus + :
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-
programme-guide

- Před podáním žádosti:
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-
+Submission+phase

- Příručka k programu – r. 2023:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-
guide-2023-version-1

DŮLEŽITÉ ODKAZY

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vzdelavani-dospelych
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase
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Vaše dotazy, nejasnosti, připomínky ....
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Děkujeme za pozornost
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