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Hlavní cíle
• Kvalita, inovace, excelence a internacionalizace VŠ
• Kvalita a přitažlivost evropských VŠ, nabídka 

programů pro nejlepší studenty z celého světa
• Zvyšovat úroveň kompetencí a dovedností 

absolventů magisterského studia, také 
prostřednictvím zapojení zaměstnavatelů



Kdo může žádat?
• Partnerství minimálně 3 VŠ z různých 

programových zemí (EU + IS, LI, MK, NO, RS, TR)

• Další partneři z programových nebo partnerských 
zemí:
• vysokoškolské instituce
• soukromé podniky
• organizace veřejné správy
• nestátní neziskové organizace
• výzkumné instituce



Podpořené aktivity
• Vysoce integrovaný mezinárodní program 

magisterského stupně studia
• bez omezení oboru
• délka 12/18/24 měsíců
• 60/90/120 ECTS
• účast pozvaných odborníků
• joint / double / multiple degree
• 4 kola náboru studentů + volitelně rok na přípravu
• nutnost prokázat akreditaci v době podání žádosti

• Stipendia pro vynikající studenty z celého světa



Erasmus Mundus studenti
• Studenti musí studovat minimálně 

ve 2 programových zemích
• Stipendia pro výjimečné studenty 

(absolventy studia bakalářského stupně)
• 75 % stipendií určeno pro studenty z partnerských zemí
• studentům je poskytnuto pojištění
• podpora při vyřizování víz, ubytování, etc.
• tutor, buddy systém
• studijní smlouva
• studenti členy EMA – Erasmus Mundus Alumni
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Financování
• Řízení EMJMD

• Příspěvek na řízení a náklady na pozvané akademické 
pracovníky a hostující lektory:
• 50.000 EUR / nastupující ročník studentů EMJMD
• 20.000 EUR / nepovinný přípravný rok

• Stipendia pro studenty
• max. 60 stipendií na 4 kola náboru studentů
• dodatečně max. 28 stipendií pro vybrané regiony / země
• Příspěvky pro studenty:

• Pobyt: 1.000 EUR/měsíc (max. 24 měsíců)
• Cestovní náklady a náklady na stěhování: 1.000 – 4.000 EUR/rok
• Příspěvek na účast 4.500 – 9.000 EUR (školné, pojištění…) 



Délka projektu
• 4 - 6 let

• až 4,5 mil. EUR / EMJMD
• podpora až 45 EMJMD za Výzvu

Rozpočet

• 13. února 2020 17:00
Termín pro předkládání žádostí

Více informací o projektech EMJMD: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

Katalog programů: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Děkuji za pozornost
roman.klepetko@dzs.cz



Znalostní 
aliance

Jan Slavíček



Znalostní aliance
 partnerství mezi vysokoškolským vzděláváním a 

podnikáním
 nadnárodní, strukturované a na výsledcích založené 

projekty
 především pro organizace z programových zemí
 krátkodobý i dlouhodobý dopad na individuální, 

organizační a systémové úrovni



Cíle a priority



Cíle a priority I.

 posílit schopnost Evropy inovovat
 podporovat inovace ve vysokoškolském vzdělávání
 povzbudit podnikatelské dovednosti vysokoškolských 

učitelů a zaměstnanců
 rozvíjet nové, inovativní a multidisciplinární přístupy k 

výuce
 řešit nesoulad dovedností a podporovat rozvoj 

dovedností



Cíle a priority II.

 inkluzivní a propojené systémy vysokoškolského 
vzdělávání
 přispívání vysokoškolských institucí k inovacím
 efektivní a výkonné vysokoškolské systémy
 modernizace evropských vysokoškolských systémů
2017 EU Communication on the Renewed EU Agenda for Higher
Education

 používání digitálních nástrojů
2013 EU Communication on Opening Up Education

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN


Klíčové funkce a 
podporované aktivity



Klíčové funkce
• Inovace – ve vysokoškolském vzdělávání a podnikání
• Udržitelnost – spolupráce mezi univerzitami a podniky
• Dopad – nad rámec projektu a partnerských organizací
• spolehlivé vztahy mezi vysokoškolským vzděláváním a 

podniky
• inovativní a nadnárodní charakter



Podporované aktivity I.
Povzbuzování inovací ve vysokoškolském vzdělávání a 
podnikání
• rozvoj a implementace nových společných metod 

výuky
• vzdělávací programy a aktivity ve spolupráci s podniky 

a v podnicích
• řešení komplexních případů, inovace produktů a 

procesů



Podporované aktivity II.
Rozvíjení podnikatelského smýšlení a dovedností
• zavádění podnikatelského vzdělávání v jakékoli 

disciplíně
• praktické využití podnikatelských dovedností
• komercionalizace nových služeb, produktů a prototypů, 

tvorba start-upů a spin-offů
• posilování zaměstnatelnosti, kreativity a nových 

profesních cest



Podporované aktivity III.
Povzbuzování výměn vědomostí mezi vysokoškolským 
vzděláváním a světem podnikání 
• studijní aktivity v podnicích jako součást studijních 

plánů, uznávání pomocí ECTS kreditů, apod. 
• výměny studentů, výzkumných pracovníků, učitelů a 

zaměstnanců z podniků
• větší zapojení osob z praxe ve výuce i ve výzkumu



Složení partnerství



Zúčastněné organizace
1. Koordinátor (= žadatel o grant)
• předkládá návrh projektu jménem všech partnerů
• má plnou odpovědnost za implementaci projektu
• reprezentuje Alianci před Evropskou komisí
• nese finanční a právní odpovědnost za provozní, 

správní a finanční implementaci
• koordinuje Alianci ve spolupráci s ostatními partnery



Zúčastněné organizace
2. Standardní (= plně zapojení) partneři
• aktivně přispívají k dosažení cílů
• podepisují mandát
• získávají finanční podporu pro zapojení

Nepovinní:
3. Přidružení partneři: dostávají úkoly, ale ne finanční podporu
4. Přidružené subjekty: dceřiná skupina s právním nebo kapitálovým 
propojením s příjemcem - (více informací v Příloze III Příručky k 
programu)



Hodnotící kritéria



Formální kritéria způsobilosti
1. Způsobilé zúčastněné organizace – vysokoškolské instituce, 

podniky, vědecké a výzkumné instituce, apod…
2. Kdo může podat žádost
3. Počet zúčastněných organizací – min. 6 organizací ze 3 

programových zemí, včetně min. 2 vysokoškolských institucí a 
2 podniků

4. Délka projektu – 2 nebo 3 roky
5. Kam podat žádost – do EACEA v Bruselu
6. Kdy – 26. 2. 2020 17:00 (vizte Příručku 2020)
7. Jak – elektronicky na webu EACEA



Kritéria kvality
1. Relevance projektu – potřeba 13 bodů z 25
• cíle; analýza potřeb; inovace; Evropská přidaná hodnota

2.  Kvalita projektového návrhu a implementace - potřeba 13 
bodů z 25
• soudržnost; struktura; řízení; hospodárnost

3. Kvalita projektového týmu a dohody o spolupráci – potřeba 
16 bodů z 30

• vhodné složení; závazek; vyváženost partnerství; spolupráce; odměna

4. Dopad a šíření – potřeba 11 bodů z 20
• výstupy; diseminace; dopad; otevřený přístup; udržitelnost



Další požadavky na kvalitu
Cílené šíření aktivit - oslovení zúčastněných stran, 
tvůrců politik, odborníků a podniků
Vydávat publikace jako zprávy, příručky, směrnice, 
dostupné jako otevřené vzdělávací zdroje (OER)
Dopad - daleko za samotné partnerské organizace
Povinná prezentace projektu a výsledků na Fóru 
univerzit a podniků (University- Business Forum) či na 
dalších relevantních akcích



Financování



Financování
Maximální EU grant na projekt
• 700 000 EUR – na dvouletý projekt
• 1 000 000 EUR – na tříletý projekt

Rozpočet založený na jednotkových nákladech
Podpora implementace = každá aktivita přímo spojená s implementací

projektový management; projektová setkání; intelektuální výstupy; šíření
 náklady na manažery

 vědečtí pracovníci, učitelé, školitelé

 technici

 administrativní pracovníci



Financování
Dodatečné financování (nepovinné)
• Cestovní náklady
• Náklady na pobyt

Financování je založeno na jednotkových nákladech.
Potřeba zdůvodnit typ a objem vyžadovaných zdrojů!



Děkuji za pozornost
jan.slavicek@dzs.cz



Evropské 
univerzity

Jakub Tesař



Zadání
“…encourage the emergence by 2024 
of some twenty 'European Universities', 
consisting of bottom-up networks of universities 
across the EU which will enable students to 
obtain a degree by combining studies in several 
EU countries and contribute to the international 
competitiveness of European universities'.“

European Council Conclusion 14th December 2017



Cíle
• Posílení evropské identity a hodnot
• Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti VŠ
• Podpora „znalostního trojuhelníku“ a 

„quadruple helix“ (VŠ, průmysl, vláda, 
občanská společnost)

• Podpora inovativní pedagogiky
• Posunutí spolupráci univerzit na další úroveň
• Podpoření vize EHEA a Evropského titulu



Vize

Inovativní formy 
spolupráce

Společný management

Společné služby

Integrované strategické cíle: 
výuka, výzkum, inovace

Evropský kampus 
Evropský titul



Klíčové prvky

Dlouhodobá společná 
strategie zaměřená 

na udržitelnost, excelenci 
a evropské hodnoty

Vestavěná mobilita 
pro studenty 

a společné výzkumné 
projekty pro akademiky

Studenti si mohou 
navrhnout své vlastní 

kurikulum vedoucí 
k evropskému titulu

Studenti, akademici 
a externí partneři 

spolupracují v 
interdisciplinárních 

týmech na řešení velkých 
problémů Evropy

Spolupracující partneři 
by měli být z různých 

částí Evropy



Společná strategie
• Sdílená a dlouhodobá vize pro vzdělávání 

a případně i výzkum, inovace a společnost
• Posílená a udržitelná spolupráce na různých 

úrovních a v různých činnostech
• Vzájemné doplňování silných stránek



„Evropský kampus”
• Sdílení studia, vzdělávání, výuky, výzkumu, 

práce a služeb v rámci aliance
• Vestavěná mobilita (fyzická, virtuální, smíšená) 

ovlivňující 50% studentů na všech úrovních
• Nové, společné a flexibilní studijní plány 

s inter/multidisciplinárním a inovativním 
přístupem

• Zahrnutí praktické nebo pracovní zkušenosti
• Různorodost studentské populace



Evropské znalostní týmy
• Přístup založený na výzvách
• Spolupráce s výzkumem, podniky, regionálními 

aktéry a občanskou společností
• Inovativní učení a odborná příprava
• Vytváření řešení přizpůsobitelného různým 

evropským regionům 



Modely dobré praxe 
pro cíle EHEA
• Mnohojazyčnost
• Automatické uznávání akademických 

kvalifikací a doby studia v zahraničí 
v rámci aliance

• Používání Evropské studijní karty
• Dodržování závazků z Boloňského 

procesu



Aktuální zařazení v rámci E+
• Klíčová akce 2 (KA2) – projekty spolupráce
• Znalostní aliance
• Centralizovaná aktivita
• Pilotní fáze ve Výzvě 2019 a 2020
• https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-

education-area/european-universities-initiative_en

Poznámka: Aktivita, přes svůj název, není určena pouze pro univerzity, ale 
obecně pro VŠ instituce, tedy i VŠ neuniverzitního typu.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en


Parametry programu 2020
• Doba trvání: 3 roky
• Uzávěrka žádostí u EACEA: 26.2.2020 17:00 

pro aliance začínající mezi 1.9. a 1.12. 2020
• Max. rozpočet na jednu alianci: 5 mil. eur
• Více informací na stránkách EACEA: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/key-action-2-european-
universities_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en


Kdo může být účastníkem
• VŠ instituce s ECHE a její přidružené subjekty 

ze zemí EU a dalších programových zemí 
• Minimální počet členů aliance: 3 VŠ 

z minimálně 3 programových zemí
• Jakákoliv veřejná/soukromá organizace 

působící v oblastí vzdělávání a odborné 
přípravy, výzkumu a inovací nebo ve světě 
práce se může stát přidruženým partnerem



Podpora aktivity 
• Testování různých inovativních a konstrukčních 

modelů aliancí s ideálně 5 - 8 partnery
• Misijní prohlášení zahrnující společnou 

strategii
• Společný pracovní plán aktivit a společné řídící 

struktury
• Vysoká úroveň ambicí v oblasti mobilit, 

sociálního začlenění a přístupu založeného 
na výzvách



Hodnotící kritéria
• Relevance (max. 25 bodů)
• Geografická rovnováha (max. 15 bodů)
• Kvalita koncepce a realizace (max. 20 bodů)
• Kvalita dohod o spolupráci (max. 20 bodů)
• Udržitelnost a šíření (max. 20 bodů)



Relevance
• Jak ambiciózní je vize?
• Co je na alianci unikátního?
• Jak relevantní je poslání aliance?
• Míří aliance k vyššímu typu spolupráce?



Geografická rovnováha
• Jaká strategie je za výběrem partnerů?
• Jak se výběr partnerů vztahuje k dlouhodobí 

vizi?
• Je aliance geograficky inkluzivní a vyvážená?



Kvalita koncepce a realizace
• Jaké aktivity povedou k realizaci dlouhodobé 

strategie?
• Jsou dobře a realisticky naplánované?
• Jak bude měřen úspěch?



Kvalita dohod o spolupráci
• Jak budete efektivně spolupracovat tak, 

aby byly zahrnuty všechny úrovně instituce?
• Jak zajistíte aktivní a relevantní roli každého 

z partnerů?
• Jak zajistíte, že aliance je vytvářena zespoda 

tak, aby studenti a zaměstnanci hráli aktivní 
roli?



Udržitelnost a šíření
• Jak bude aliance sloužit jako příklad 

pro ostatní VŠ napříč Evropou?
• Jak aliance přispěje k vytváření EHEA?



Výsledky Výzvy 2019
• Přes 50 žádostí 
• 5 českých VŠ v 7 aliancích

• Podpořeno 17 aliancí
• 114 VŠ institucí z 24 členských států
• 2 české VŠ ve 2 aliancích



Výsledky Výzvy 2019
ARQUS European University Alliance UNIVERSITAET GRAZ AT

European Partnership for an 
Innovative Campus Unifying Regions

UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN AT

The 4EU+ Alliance UNIVERZITA KARLOVA CZ

European Digital UniverCity MASARYKOVA UNIVERZITA CZ

PECSI TUDOMANYEGYETEM HU

CHARM European University 
(Challenge-driven, Accessible, 
Research-based, Mobile) 

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM HU

CIVICA - The European University in 
social sciences

KOZEP-EUROPAI EGYETEM HU

Alliance for common fine arts 
curriculum 

MAGYAR KEPZOMUVESZETI EGYETEM HU

European University Alliance for
Global Health 

SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM HU



Děkuji za pozornost
jakub.tesar@dzs.cz



Budování kapacit v 
oblasti vysokoškolského 
vzdělávání

Roman Klepetko



Podpora modernizace, dostupnosti 
a internacionalizace VŠ vzdělávání 
v partnerských zemích 

Budování kapacit v 
oblasti vysokoškolského 
vzdělávání (CBHE)



Budování kapacit v oblasti VŠ vzdělávání
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Hlavní cíle projektů budování kapacit
• zlepšují kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvyšují 

jejich relevanci na trhu práce a ve společnosti
• zlepšují úroveň kompetencí a dovedností na půdě 

vysokoškolských institucí vyvíjejících nové a inovativní 
vzdělávací programy

• posilují kapacity řízení a inovací a také 
internacionalizace vysokoškolských institucí

• zvyšují kapacity národních autorit k modernizaci 
systémů vysokoškolského vzdělávání



Hlavní cíle projektů budování kapacit
• podporovat partnerské země v reakci na výzvy, kterým 

čelí jejich vysokoškolské instituce a systémy, včetně 
kvality, relevance, rovné dostupnosti, plánování, 
zajišťování, řízení

• přispět ke spolupráci EU se způsobilými partnerskými 
zeměmi (a mezi způsobilými partnerskými zeměmi)

• propagovat dobrovolné sbližování s rozvíjením 
vysokoškolského vzdělávání v EU

• podporují regionální integraci a spolupráci v různých 
regionech světa



Typy projektů

• Společné projekty
Institucionální úroveň VŠ
• tvorba a modernizace 

kurikula
• modernizace správy, 

řízení a fungování 
VŠ institucí

• posílení vztahů mezi 
VŠ institucemi a širším 
hospodářským a 
sociálním prostředím

• Strukturální projekty
Úroveň systémů VŠ vzdělávání
• reformy na vnitrostátní 

nebo regionální úrovni
• modernizace politik, 

správy a řízení 
systémů VŠ vzdělávání

• posílení vztahů mezi 
systémy VŠ vzdělávání 
a širším hospodářským 
a sociálním prostředím

Musí být zapojeno 
ministerstvo každé 
partnerské země!



Typy projektů - priority

• Národní projekty
zaměřené pouze na 1 
partnerskou zemi

Návrh projektu musí 
odpovídat celostátním 
prioritám, pokud jsou 
stanoveny; případně 
regionálním prioritám!

• Regionální, multi-
regionální projekty
zaměřené na 2 a více 
partnerských zemí 
v rámci 1 nebo více regionů

Návrh projektu musí odpovídat 
celostátním prioritám vybraných 
zemí a/nebo regionálním prioritám!



Kdo může žádat?
• Koordinátor = vysokoškolská instituce (VŠ) 

• Konsorcium (minimum):

Strukturální projekty: zapojení ministerstva každé partnerské země
Další zapojené organizace: podniky, neziskové organizace, studentské asociace, výzkumné ústavy, atd.

po 1 VŠ ze 2 různých 
programových zemí

VŠ z programových zemí ≤ VŠ z partnerských zemí

po 2 VŠ z min. 2 zapojených 
partnerských zemí

Regionální, multi-regionální projekty

min. 3 VŠ z 1 partnerské země
Národní projekty (výjimka pro malé země)

2+

4+

3+



• Erasmus+ nabízí velkou flexibilitu, pokud jde 
o aktivity, které se můžou v rámci projektu 
Budování kapacit realizovat. 

• Důležité je aby návrh projektu prokázal, že tyto 
činnosti jsou nejvhodnější k dosažení cílů 
definovaných pro projekt.

Příklady možných aktivit:
Vývoj, testování a přizpůsobení učebních osnov, kurzů, 
výukových nástrojů a metodik, pedagogických přístupů, 
modernizace zařízení, organizace školení zaměstnanců...



Délka projektu
• 2 nebo 3 roky

• 500 000 – 1 mil. EUR

Rozpočet

• 5. února 2020 17:00
Termín pro předkládání žádostí

Více informací o projektech Budování kapacit, prioritách a 
podrobnosti k žádostem naleznete na stránkách Výkonné 
agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-
cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en


Děkuji za pozornost
roman.klepetko@dzs.cz



Jean Monnet

Barbora Nájemníková



Jean Monnet

KA1

Společné
magisterské 

studium
Erasmus
Mundus

KA2

Budování kapacit
ve

vysokoškolském
vzdělávání

Znalostní aliance

Evropské
univerzity

KA3 Jean 
Monnet

Moduly

Katedry

Centra excelence

Podpora pro
sdružení

Sítě

Projekty

Sport



Jean Monnet
 zaměřen na podporu EU studií 
 1989-2019 



Jean Monnet

- kurzy, výzkum, konference, networking, 
publikace v oblasti studií EU 

 86 zemí světa
 1000 zapojených VŠ
 5000 projektů v oblasti 
studií EU



Aktivity Jean Monnet

Excelence ve výuce
a výzkumu

• Moduly/Modules
• Katedry/Chairs
• Centra excelence/Centres

of Excellence  

Podpora sdružení
programu Jean

Monnet

Dialog s 
akademickým 

světem
• Sítě/Networks
• Projekty/Projects



Excelence ve výuce a 
výzkumu



Moduly Jean Monnet

 krátký učební program v oblasti studií EU na VŠ 
 minimálně 40 vyuč. hodin v 1 ak. roce
 jednooborové/víceoborové
 forma: obecné/úvodové kurzy, specializovaná výuka, 

letní a intenzivní kurzy
 délka projektu: 3 roky
 žadatel: VŠ instituce



Katedry Jean Monnet

 pedagogická pozice se specializací na studia EU pro 
univerzitní profesory na 3 roky
 držitelem je pouze jeden profesor, který zajišťuje 

minimálně 90 vyučovacích hodin v 1 ak. roce
 délka projektu: 3 roky 
žadatel: VŠ instituce



Centra excelence Jean Monnet

 projekt sdružující kompetence a znalosti týkající se 
témat EU na vysoké úrovni 
 rozvoj synergií mezi různými obory
 strategický plán (řízení lidských zdrojů, výzkumu, 

diseminace, aktualizace výuky, debata a výměna 
zkušeností)
 délka projektu: 3 roky 
 žadatel: VŠ instituce



Podpora sdružení



Podpora sdružení Jean Monnet
 sdružení s cílem přispívat ke studiu evropského 

integračního procesu 
 mezioborová a otevřená sdružení
 zastupování akademické obce na určité řádovostní

úrovni
 šíření znalostí, poskytování informací, analýzy
 výzkum v oblasti specifických témat studia EU
 délka projektu: 3 roky
žadatel: víceoborové sdružení profesorů nebo 

výzkumných pracovníků



Dialog mezi 
akademickým světem 
a společností



Sítě Jean Monnet

 rozvoj konsorcií mezinárodních účastníků v oblasti 
studií EU 
 shromažďování informací, výměna osvědčených 

postupů, propagace integračního procesu EU ve světě
 délka projektu: 3 roky 
 žadatel: VŠ instituce (za konsorcium)



Projekty Jean Monnet

 rozvoj konsorcií mezinárodních účastníků v oblasti 
studií EU 
 shromažďování informací, vzájemného využívání 

poznatků, šíření obsahu
 délka projektu: 12, 18 nebo 24 měsíců 
 žadatel: VŠ instituce (za konsorcium)



Podávání žádostí



Podávání žádostí
 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a 

audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA)

Zveřejnění
Výzvy 2020

Podání žádosti
20. únor 2020 – 17.00

Hodnocení
žádosti

Výsledky 
červenec 2020

Začátek projektu 
září 2020



Zapojení ČR 2019
Aktivita Instituce Název projektu
JM Chair Univerzita Karlova Teaching and Debating

EU small states´ security
JM Module Univerzita Palackého v 

Olomouci
Advanced Constitutional
Law of the EU

JM Network Univerzita Palackého v 
Olomouci

European Union and the 
Challenges of Modern 
Society (legal issues of 
digitalization, 
robotization, cyber 
security and prevention 
of hybrid threats)



Děkuji za pozornost
barbora.najemnikova@dzs.cz



Další informace
Výzva k předkládání projektů: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en

Informace o aktivitách na stránkách EACEA:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Příručka programu Erasmus+: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en

Erasmus+ Project Results Platform: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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