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O programu

• 3. fáze programu v ČR: nové nastavení, všechny 
úrovně vzdělávání

• 3 kola výzev (2019, 2020, 2021)
• 4 typy projektů (VŠ se mohou zapojit do tří z nich)
• Prioritní témata: demokracie, aktivní občanství, 

inkluze, vzdělávání učitelů (včetně studentů-
budoucích učitelů)

• VŠ s ECHE (1 žádost za instituci)



Výsledky prvních výzev

Uzávěrka
pro podání 
žádostí

Počet 
podaných 
žádostí

Počet 
schválených 
žádostí

Alokovaný 
rozpočet v CZK 
na výzvu

Čerpání rozpočtu 
v CZK

Projekty institucionální 
spolupráce

11.3.2019 13 7 17 340 000 15 144 984 

Projekty mobilit 4.3.2019 12 10 17 340 000 14 190 773 
Projekty VET 18.3.2019 1 1 8 925 000 459 637 
Projekty inkluzivního 
vzdělávání

20.5.2019 2 1 5 801 250 4 527 047 

CELKEM x 28 19 49 406 250 34 322 441

VŠ tvořily 67 % žadatelů



Co ukázala první výzva?



Nástrahy

• Kritéria způsobilosti
• Elektronický podpis

• Jednotkové sazby
• Dohoda o partnerství
• Relevance a zaměření projektu 

(priority a indikátory)



Kritéria způsobilosti (výběr)

• žádost o grant byla předložena do termínu podání žádostí daného 
touto výzvou

• žádající instituce předložila pouze jednu žádost o grant (v případě 
institucí terciárního vzdělávání je povoleno podat max. jednu žádost 
za fakultu)

• žádost o grant byla podepsána statutárním zástupcem dané 
instituce, případně osobou pověřenou k podpisu statutárním 
zástupcem, a to kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis

• k žádosti byly přiloženy veškeré požadované dokumenty/přílohy



Kde hledat zahraničního partnera do 
projektu?



Databáze partnerů MF ČR 

• https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-database
• https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-search-form

• Osobní kontakty z mezinárodních veletrhů a vzdělávacích akcí (př. 
EAIE, Study in…)

• Dřívější spolupráce v jiných projektech

https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-database
https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-search-form


Kdy se uzavírá dohoda o partnerství?



Dohoda o partnerství

• Při podání žádosti – Letter of Intent – příslib uzavření partnerské dohody
• Po schválení projektu – Partnership Agreement – podepsání dohody, ve které 

jsou uvedeny zejména:
• práva a povinnosti příjemce grantu a partnera
• rozdělení grantu mezi partnery
• reportování



Je rozdíl mezi mobilitou Fondů EHP a 
mobilitou Erasmus+?



Mobility jsou podobné, ale ne stejné

• Jednotkové sazby (Fondy EHP poskytují vyšší sazbu na pobyt + cesta zvlášť)
• Délka mobility (Fondy EHP umožňují studijní mobilitu už od 14 dnů, ale u 

zaměstnanců je délka min. 5 dnů včetně cesty)
• Partnerské instituce (Fondy EHP vyžadují uvedení konkrétních institucí již v 

žádosti)
• Learning/Mobility Agreement/účastnická dohoda – (Fondy EHP minimální 

požadavky na obsah dokumentu se od E+ mírně liší)
• Formulář žádosti (Fondy EHP vyžadují popis jednotlivých mobilit a jejich dopad 

na účastníky)



Komu a čemu slouží indikátory?



Indikátory a ukazatele

• Indikátory na programové úrovni (relevance 
projektu)

• Indikátory na projektové úrovni (nepovinné)
•Policy markers



Otevřené výzvy



Vyhlášené výzvy k 1. listopadu 2019

Typ projektu Termín uzávěrky 
pro podání žádosti

Délka projektu Alokovaný
rozpočet v CZK

Max. výše grantu 
na projekt v CZK

Projekty 
institucionální 
spolupráce

19. února 2020 12 nebo 24 měsíců 23 400 000 3 750 000

Projekty mobilit 12. února 2020 13 měsíců 24 335 000 2 500 000

Projekty VET 4. března 2020 13 měsíců 18 672 500 1 250 000

Projekty inkluzivního 
vzdělávání

11. března 2020 12 nebo 24 měsíců 11 852 500 5 000 000

Všechny projekty budou zahájeny 1. srpna 2020.



Těšíme se na vaše projektové žádosti.
www.dzs.cz

eeagrants@dzs.cz

http://www.dzs.cz/
mailto:eeagrants@dzs.cz
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