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Dům zahraniční spolupráce 
(DZS)

= Národní agentura programu Erasmus+ v ČR
• přímo řízená organizace MŠMT
• administruje vzdělávací programy EU
• poskytuje informační a konzultační služby
• připravuje národní a mezinárodní konference
• pověřena administrací programu Erasmus+ (2014-2020) v 

ČR www.naerasmusplus.cz
• administrace dalších programů ve vzdělávání (CEEPUS, 

AKTION, Fondy EHP, AIA…)

http://www.naerasmusplus.cz/


ERASMUS+



Struktura programu Erasmus+ (I)
Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců
• Mobilita studentů a zaměstnanců
• Společné magisterské studium Erasmus Mundus
• Erasmus+ půjčky na magisterské studium

Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích a 
výměna osvědčených postupů
• Strategická partnerství
• Znalostní aliance
• Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
• Evropské univerzity



Struktura programu Erasmus+ (II)
Klíčová akce 3 – podpora politických reforem
• Projekty dialogu mládeže    

Aktivity Jean Monnet
• Pedagogická a vědecká činnost (akademické moduly, katedry, centra excelence) 

• Politická debata s akademickým světem (sítě a projekty)

• Podpora programu JM pro sdružení

Sport
• Partnerství pro spolupráci 

• Neziskové evropské sportovní akce



Erasmus+

Klíčová akce 2

Strategická partnerství



Kde se informovat?
Webová stránka národní agentury v ČR:
www.dzs.cz
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/

Webová stránka Erasmus+ Evropské komise:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Kontakt: Ing. Jan Slavíček, jan.slavicek@dzs.cz, tel. 221 850 605

http://www.dzs.cz/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
mailto:jan.slavicek@dzs.cz


Dokumenty
Příručka k programu Erasmus+ 
(Erasmus+ Programme guide)
Aj verze: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en

CZ verze: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_cs.pdf

• str. 100 – 121 (základní pravidla, včetně financování a hodnocení)

• str.  251 – 270 (obecné instrukce jak vyplnit a podat žádost o 
financování) 

• str. 297 – 310 (specifika a příklady SP ve VŠ sektoru, popis 
vzdělávacích aktivit)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_cs.pdf
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				v EUR

		Výzva 2014		821,763

		Výzva 2015		810,579

		Výzva 2016		853,131

		Výzva 2017		1,078,854

		Výzva 2018		1,821,768

		Výzva 2019		2,229,426







Přijaté žádosti
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		Přijaté žádosti KA203  Výzvy 2014 - 2019

		rok		žádosti		podpořené

		2014		21		4

		2015		30		4

		2016		24		4

		2017		25		4

		2018		16		7

		2019		20		11
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		Přijaté žádosti KA203  Výzvy 2014 - 2019

		rok		žádosti		podpořené		rozpočet v EUR		úspěšnost v %

		2014		21		4		821,763		19

		2015		30		4		810,579		13

		2016		24		4		853,131		17

		2017		25		4		1,078,854		16

		2018		16		7		1,821,768		44

		2019		20		11		2,229,426		55
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Typy projektů Strategických 
partnerství
1) Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací
- vytvářejí inovativní výstupy, využívají inovativní postupy a myšlenky a 

intenzivně je propagují  
- obvykle obsahují zásadní výstupy a diseminační aktivity (tj. jejich 

propagaci a šíření)

2) Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů 
a příkladů dobré praxe 
- ve VŠ sektoru nejsou finančně podporovány
- nepočítají se zásadními výstupy



Cíle a priority – Strategických 
partnerství
Projekty musí cílit alespoň na: 
- jednu průřezovou prioritu nebo 
- jednu specifickou prioritu pro oblast VŠ vzdělávání 

V ČR nejsou stanoveny národní priority.



Průřezové priority- Výzva 2020
1. Získávání základních dovedností a klíčové kompetencí studentů 

2. Sociální začleňování

3. Občanská angažovanost, společné hodnoty a aktivní účast 

4. Ekologické, klimatické cíle

5. Inovativní postupy v oblasti digitalizace

6. Podpora pedagogů, vedoucích i podpůrných pracovníků ve školství

7. Transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací

8. Udržitelné investice, kvalita a efektivita vzdělávacích systémů

9. Sociální a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví 



Specifické priority 2020 - VŠ sektor

Dosažení Evropského vzdělávacího prostoru

• podpora Evropských univerzit a evropské studentské karty
• posílení internacionalizace a mobility
• posílení vazby mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi
• cesta k automatickému uznávání kvalifikací
• akční plán pro digitální vzdělávání
• Boloňský proces



Specifické priority – VŠ vzdělání

1. Podpora internacionalizace
2. Řešení nedostatků v dovednostech 
3. Odměňování excelence ve výuce a rozvoji dovedností

4. Budování inkluzivních systémů VŠ vzdělávání
5. Podpora občanské angažovanosti
6. Podpora zavádění evropské studentské karty
7. Rozvoj datových nástrojů podporujících evr. vzdělávací prostor
8. Podpora efektivního a účinného modelu financování a správy na 

úrovni systému



Podporované aktivity (I)
• spolupráce mezi organizacemi a vzájemná výměna postupů 
• rozvoj, testování a zavádění inovativních postupů v oblasti 

vzdělávání
• usnadnění uznávání a validace znalostí, dovedností a kompetencí 

získaných ve všech formách vzdělávání
• podpora osob se specifickými potřebami a jejich uplatnění na trhu 

práce
• boj proti segregaci a diskriminaci menšinových komunit ve 

vzdělávání



Podporované aktivity (II)
• příprava pedagogů podporující rovnost, rozmanitost a inkluzi ve 

vzdělávání

• integrace uprchlíků, žadatelů o azyl a nově příchozích migrantů 

• posílení podnikatelského ducha, aktivního občanství, sociálního 
podnikání

• mezinárodní vzdělávací aktivity přispívající k dosažení cílů 
projektu



OPRÁVNĚNÉ INSTITUCE,

ZEMĚ,

TERMÍN PODÁNÍ



Kdo se může zapojit? (I)
Koordinující organizace, partnerská organizace
• vysoká škola z programové země – nutné ECHE
• podnik, výzkumný ústav, knihovna, nemocnice, jiná vzdělávací instituce
• další organizace trhu práce, profesní organizace
• partnery nemohou být fyzické osoby, ani OSVČ

• výjimečně organizace z partnerské země – nutná zásadní přidaná hodnota

Přidružení (asociovaní) partneři (volitelně)
• přispívají k realizaci, ale nemohou čerpat financování



Kdo se může zapojit? (II)

• min. 3 organizace ze 3 programových zemí

• max. počet organizací není, rozpočt. limit max. 10 partnerů

• aktivity jen v zemích partnerů, včetně přidružených, ev. v 

sídle institucí EU 

• délka trvání projektu ve VŠ sektoru 2 – 3 roky



Programové země
• Všechny státy EU: 
• Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, 

Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr,  Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Velká 
Británie

• Země mimo EU: 
• Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

• Partnerské země – výjimečné zapojení
• západní Balkán, východní partnerství, jižní partnerství, Ruská federace
• všechny ostatní země světa



Termín a způsob podání žádosti

• podání návrhu projektu – 24. březen 2020 12:00 hod 
• pouze online – web národní agentury v zemi koordinátora
• v ČR – www.naerasmusplus.cz

• detailní informace - Programová příručka Erasmus+ 2020

http://www.naerasmusplus.cz/


Mezinárodní 
vzdělávací aktivity



Mezinárodní vzdělávací aktivity
Pro studenty:
• Intenzívní studijní program – délka 5 dnů až 2 měsíce, ECTS
• Kombinovaná mobilita

Pro zaměstnance:
• Krátkodobé společné školení zaměstnanců – 3 dny až 2 měsíce
• Dlouhodobá mobilita zaměstnanců – 2 – 12 měsíců



Mezinárodní vzdělávací aktivity 
(společná pravidla)
• detailní popis a příklady – příloha 1 Příručky programu Erasmus+
• účastníci pouze zástupci zapojených partnerských organizací, 

výjimka: školitelé i z nezapojených organizací
• vzdělávací aktivita přispívá ke splnění cíle projektu

Mobility DO a Z PARTNERSKÝCH zemí NEUZNATELNÉ. 
Výjimky: krátkodobá školení zaměstnanců, vyučujících z partnerské země na 

intenzívních kurzech



FINANCOVÁNÍ



Pravidla financování
Maximální výše požadovaného grantu: 

• dle délky projektového období – 12 500 EUR / měsíc 

• 300 000 EUR – dvouletý projekt

• 450 000 EUR – tříletý projekt

- velký důraz na efektivitu výdajů

Rozpočet přidělený pro ČR (plán na 2020): 2 300 000 EUR

Grant ve formě jednotkových příspěvků, kromě:

• mimořádných nákladů (subdodávek a pořízení vybavení)

• nákladů na účastníky se specifickými potřebami

Spolufinancování pouze v položce Mimořádné náklady



Přehled položek rozpočtu
1) Projektové řízení a organizace 
2) Mezinárodní projektová setkání 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů 
4) Organizace diseminačních akcí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Mimořádné náklady (subdodávky a pořízení vybavení)
6) Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Financování mezinárodních vzdělávacích aktivit

7a) Cestovní náklady 7b) Pobytové náklady 
7c) Jazyková příprava 7d) Příspěvek na cestu z nejvzdálenějších oblastí



KRITÉRIA HODNOCENÍ



Formální kritéria
• Žadatel: organizace z programové země
• Podání žádosti: koordinující instituce u své NA ve své zemi
• Počet partnerů: min. 3; max. není (rozpočet max. pro 10) 
• Termín podání žádosti: 24. 3. 2020 12:00
• Trvání projektu: 2 až 3 roky
• Zahájení projektu: 1. 9. 2020 (příp. později až do 31.12. 
2020)
• Žádost předložená daným konsorciem v daném kole jednou



Kritéria kvality
1. Relevance projektu (30 bodů)

• Relevance k cílům a prioritám, analýza potřeb, …

2. Kvalita koncepce a realizace projektu (20 bodů)
• Jasnost, úplnost a kvalita pracovního programu, nákladová efektivita

3. Kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce (20 bodů)
• Vhodné partnerské instituce, rozdělení úkolů, komunikace

4. Dopad a šíření výsledků (30 bodů)
• Dopad na účastníky a instituce, šíření výsledků, udržitelnost

Nutno získat celkem min. 60 bodů ze 100 možných, v každém 
kritériu min. polovinu možných bodů.



Erasmus+ KA2
Strategická partnerství

Nejčastější nedostatky
a

doporučení hodnotitele



Výhody Erasmus+ projektů
● zavádění inovačních prvků do výuky, řízení, práce 

s CS, atd.
● navázání (rozšíření) partnerství pro budoucí ….
● - (výměnné) stáže (→PhD, habilitace, profesury)
● - výzkumné grantové žádosti (Horizon 2020)
● - jiné společné výzkumné aktivity
● - společné publikace (→PhD, habilitace, profesury)
● finanční ohodnocení, prestiž



Nejčastější nedostatky
Relevance projektu/strategie

● AJ – jazykové korektury
● Návrh projektu není připraven společně se zahr. 

partnery (př. jejich nejasná role)
● Výběr zahran. partnerů není ...
● - jasný (proč zrovna tito partneři? čemu to pomohou? 

co inovativního přinášejí? a případně jak?)
● - v koherenci s činností navrhovatele nebo obsahu 

projektu
● Nejsou jasné potřeby zahran. partnerů
● Není jasná situace cílové skupiny u zahran. partnera, 

situace v dané problematice (tématu projektu)



Nejčastější nedostatky
Relevance projektu/strategie

● Nedefinovány (nejasné) specifické potřeby 
cílových skupin (př. studující daného oboru)

● Např. podpora vl. šetření (v ČR i u partnerů), 
nebo publik. průzkumu / výzkumu, jiné data, 
publikace (vždy nutno uvézt zdroje).

● Chybějící citace dat a informací podporující 
názor autorů o potřebách cílových skupin

● Není jasné, jak projekt naplní specifické 
potřeby cílových skupin projektu



Nejčastější nedostatky
Relevance projektu/strategie

● Chybějící inovativní myšlenka, metoda, nástroj, 
moduly, dovednosti (př. digitální dovednosti, naučit 
se učit, kritické a kreativní myšlení a řešení 
problémů, aj.)

● Chybějící modernizační prvky (př. výuka cizích 
jazyků; podpora cizích jazyků ve vzdělávání; 
podpora partnerství studentů a učitelů, vytváření 
příležitostí pro celoživotní učení a otevřené učení).

● Chybějící (detailní) popis o této inovativní metodě 
výuky ...(viz výše)

● Zdůvodnění, proč daný projekt není možné 
financovat z jiných zdrojů



Doporučení
Relevance projektu/strategie

● Zahraniční partneři (logika, důvod výběru)
● Jasně definujte cílové skupiny a jejich potřeby
● - doložit výzkumem, publikacemi, vl. šetření, 

data, citace
● - u všech partnerů
● - jasná logika k naplnění potřeb cíl. skupin
● Inovace – základ projektu
● - nutné jasné vymezení, v čem spočívá, k 

čemu to povede
● → naplnění cílů



Doporučení
Relevance projektu/strategie

● Jasně formulované realistické cíle, 
které jsou:

● - ověřitelné
● - měřitelné
● - doložitelné
● Jasně popsaná 

metodologie→naplnění cílů



Nejčastější nedostatky -
Kvalita návrhu a realizace projektu

● Obsah jednotlivých inovativních výstupů (modulů, 
případových studií) není vůbec nebo dostatečně 
popsán

● Rozpočet není v souladu s připravovanými výstupy a 
aktivitami a počty partnerů.

● Celkový soulad mezi cíli projektu, metodikou, aktivitami 
a navrhovaným rozpočtem není zcela jasný.

● Pracovní plán není jasný (i když je většinou realistický).
● Rizika projektu nejsou jasně identifikovány (nejčastěji 

motivace zájmu cílových skupin).
● Chybějící indikátory kontroly řízení a realizace 

projektu.



Doporučení
Kvalita návrhu a realizace projektu

● Náklady rozpočtu musí být v souladu s 
připravovanými výstupy a aktivitami a počty 
partnerů.

● Nakreslete si „Plán projektu“ s cíli projektu, 
metodikou (cesta, postup), aktivitami a 
navrhovaným rozpočtem.

● Popište riziko motivace zájmu cílových skupin
● Vymyslete si vlastní kvantifikovatelné indikátory 

pro:
● - kontrolu řízení a
● - realizaci projektu



Nejčastější nedostatky -
Kvalita projektového týmu a spolupráce

● Není zřejmá předchozí projektová spolupráce mezi partnerskými 
univerzitami.

● Není jasná logika a přidaná hodnota partnerství pro projektový 
návrh.

● Chybí informace o odborných znalostech a zkušenostech 
pracovníků na projektu (českých i zahraničních) z profilů v návrhu 
(publikace, realizované projekty, aj.).

● V týmech nejsou uvedeni administrativní pracovníci a jejich 
zkušenosti, což by mohlo představovat riziko pro účinnou realizaci 
projektu a pro jeho řízení.

● Často chybí ne-akademičtí partneři, aby se výstupy projektů více 
vztahovaly k potřebám trhu práce.

● Ne vždy je jasně uvedeno rozdělení odpovědností a úkolů v rámci 
mezin. projektového týmu dle očekávané role konkrétních 
partnerů.

● Důležité je aktivní zapojení všech partnerů do projektu.



Nejčastější nedostatky -
Kvalita projektového týmu a spolupráce

● Často není zcela jasné, jak budou přijímána 
rozhodnutí na obecné úrovni, vč. krizových (př. 
nesouhlas či spor partnerů, atd.)

● Není zcela jasné, zda k rozhodování dojde 
prostřednictvím zástupců partnerů nebo 
rozhoduje pouze držitel grantu.

● Řešení konfliktů je často popsáno velmi 
obecně, bez jakéhokoli vhodného postupu.



Doporučení
Kvalita projektového týmu a spolupráce

● Popište logiku a přidanou hodnotu partnerství pro projektový návrh.
● Doplňte krátké bio (CV) do profilů v návrhu (publikace, realizované 

projekty, aj.)
● - odborní pracovníci
● - administrativní pracovníci a jejich zkušenosti
● Snažte se najít ne-akademické (aplikační) partnery se znalostí 

potřeb trhu práce
● Každý projektový partner musí mít svou jasnou roli v konsorciu
● Důležité je aktivní zapojení všech partnerů do projektu.
● Popište jasně způsob rozhodování a řešení konfliktů uvnitř 

konsorcia (př. hlasováním, lichý počet úzké vedení, ...)



Nejčastější nedostatky -
Dopad a šíření

● Velmi často chybí kvantifikace dopadů projektu
● - př. počet přímých příjemců projektu - VŠ učitelé, studující napříč 

partnerskými školami
● - počet nepřímých příjemců projektu (další zaměstnanci a učitelé -

účastníci následných školení a workshopů, atd.)
● Měření dopadu není často vůbec nebo jen velmi obecně popsáno, př. 

chybí indikátory.
● Šíření výsledků projektu by mělo odpovídat cílové skupině a době s lehce 

předbíhatelnou dobou (př. CD nosiče)
● Plán šíření výsledků po době trvání projektu není uveden.
● Udržitelnost projektu – návrhy často neanalyzují, co se stane po skončení 

projektu (př. akreditace nového studijního programu na univerzitách v 
partnerských zemích není uvedena).

● Není jasné, jak mohou výstupy projektu přilákat další nové 
spolufinancování nebo jiné formy podpory udržitelnosti výstupů projektů a 
pokračující spolupráce partnerů.



Doporučení
Dopad a šíření

● Popište kvantifikaci dopadů svého projektu:
● - př. kolik VŠ učitelů, studujících napříč 

partnerskými školami získá nové kompetence, 
dovednosti, keré jim pomhou v …. (návaznost na 
cíle projektu a definované problémy CS)

● Využijte sociálních sítě, smart zařízení, digitálních 
technologie

● Je nutné popsat ...
● - co se stane po skončení projektu (př. akreditace 

nového studijního programu na partnerských 
univerzitách)

● - jak budou výsledky projektu dále využívány a 
financovány (udržitelnost)



Děkuji za pozornost
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
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