Projekty mezinárodní
spolupráce po roce 2014
Jak do projektů úspěšně vstoupit
a efektivně je implementovat

Vážení čtenáři,
evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají, významnou přidanou hodnotu jak po obsahové, tak po finanční stránce. Přesto nejsou v České
republice plně využívány. Naše zkušenosti a rozhovory s pracovníky veřejného, soukromého
i neziskového sektoru ukazují, že to není důsledkem nedostatečného zájmu o mezinárodní
dotační programy, ale pouze jejich nedostatečnou propagací. Povědomí o těchto programech
je v České republice skutečně minimální, což je z mnoha důvodů velká škoda. Mezinárodní
programy totiž nabízejí nejen dodatečné finanční prostředky a obsahovou odbornost, ale také
nevídanou tematickou šíři. Do mezinárodního projektu se může zapojit jakákoliv právnická
osoba a financovat se dá téměř vše – od mezinárodní spolupráce špičkových výzkumných
ústavů, přes setkávání starostů až po putovní výstavy amatérských fotografů.
Pokud máte o projekty mezinárodní spolupráce také zájem, ale nevíte, jak na to, pak je tu
právě pro Vás tato metodika. Obsahuje informace o nejdůležitějších mezinárodních dotačních programech v období 2014 – 2020 a hlavně návod na to, jak se do takového projektu zapojit a jak jej realizovat. Metodiku doplňuje vzdělávací portál mezinárodní spolupráce, který je
dostupný na webové adrese http://projekty.eracr.cz. Na tomto portálu si můžete nejen projít
obsah metodiky formou interaktivního e-learningového kurzu a inspirovat se úspěšně realizovanými mezinárodními projekty všeho typu, ale hlavně zde najdete konkrétní aktuální
nabídky zapojení do mezinárodních projektů. Od Vašeho vlastního projektu Vás tak dělí už
jen malý krůček.
Tato metodika vznikla v rámci projektu Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce (registrační číslo CZ.1.07/3.2.11/02.0081), v rámci nějž byl financován rovněž Portál mezinárodní spolupráce a další aktivity. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu
a rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konku
renceschopnost.
Odhodlání učinit první krok a poté mnoho úspěšně realizovaných projektů Vám přeje
tým Evropské rozvojové agentury.
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1. Dotační možnosti pro Českou
republiku
Základní informace – fondy, granty, dotace, operační programy
Nejen díky vstupu do Evropské unie se České republice a českým organizacím otevřela celá
řada dotačních možností. Některé z nich, například strukturální fondy, se české subjekty
naučily využívat téměř naplno, méně známé dotační možnosti ale zůstávají téměř zcela bez
povšimnutí. Právě těmto méně známým mezinárodním dotačním programům je věnována
tato metodika.
Nejznámějšími dotačními zdroji zůstávají v České republice v současnosti strukturální fondy
(Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF a Evropský sociální fond – ESF) a Fond soudržnosti (FS), které jsou součástí regionální politiky EU. Kromě nich však existuje celá řada
dalších, často méně známých dotačních možností. Finanční prostředky lze v rámci těchto
programů čerpat nejen z rozpočtu Evropské unie, ale i z dalších zdrojů. Kapitola 1 poskytuje
základní přehled aktuálních dotačních možností pro ČR.
Vzhledem k neustálým proměnám dotačních schémat tento přehled není a ani nemůže být
vyčerpávající, ukazuje však základní skupiny dotačních možností a jejich strukturu. Metodika se zaměřuje na období od roku 2014 do roku 2020 a na nové mezinárodní programy, které
byly na toto období vyhlášeny.
Dotační prostředky pro Českou republiku v období 2014–2020:
XX

Evropské strukturální a investiční fondy


Strukturální fondy EU
Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF
Evropský sociální fond – ESF



Fond soudržnosti



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)



Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

XX

Mezinárodní (komunitární) programy EU

XX

Další méně známé mezinárodní dotační programy

Financování prostřednictvím strukturálních fondů není v této metodice až na výjimky (OP
Nadnárodní spolupráce a OP Meziregionální spolupráce) zahrnuto, neboť projekt Další vzdělávání mezinárodně se soustředí výhradně na mezinárodní dotační programy. Navíc struktura
operačních programů pro nové programové období není dosud potvrzena. Proto pokud se
budou některé pasáže strukturálních fondů týkat, je jejich cílem spíše zdůraznění rozdílů
mezi nimi a mezinárodními dotačními programy.
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1.1 Možnosti čerpání finanční podpory v období
2014–2020
1.1.1

Strukturální fondy

Strukturální fondy jsou součástí regionální politiky EU. Cílem této politiky je pomáhat všem
regionům dosahovat jejich plného potenciálu, zlepšovat konkurenceschopnost a zaměstnanost na regionální úrovni pomocí investic do oblastí s vysokým potenciálem růstu a co nejrychleji zvýšit životní úroveň v hospodářsky slabších zemích EU.
Strukturální fondy fungují vždy na základě 7letých finančních rámců. V současnosti končí
rozpočtové období 2007–2013 a začíná období 2014–2020. Na regionální politiku bylo v letech
2007–2013 vyčleněno téměř 350 miliard eur, na roky 2014–2020 je plánován pokles těchto prostředků přibližně o 30 miliard.
Prostředky v rámci strukturálních fondů jsou rozdělovány ze dvou fondů:
XX

Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF – je zaměřen na posilování hospodářství, podporuje „tvrdé“ investiční projekty.

XX

Evropský sociální fond ESF – podporuje aktivity v oblastech rozvoje lidských
zdrojů (zaměstnanost, vzdělávání), tzv. „měkké“, neinvestiční projekty.

Méně známými fondy jsou Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), který
poskytuje peníze do oblastí zemědělství, potravinářství a lesnictví, nebo Evropský námořní
a rybářský fond (EMFF), jehož cílem je zajistit trvalou udržitelnost evropského rybolovu.
Z Fondu soudržnosti mohou čerpat celé státy na velké infrastrukturní projekty.
Pomoc z fondů EU je směřována na projekty podporující mimo jiné:
XX

rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury,

XX

ochranu životního prostředí,

XX

rozvoj měst a obcí,

XX

rozvoj cestovního ruchu,

XX

rozvoj lidských zdrojů,

XX

zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou,

XX

rozvoj podnikání, vědu a výzkum,

XX

přeshraniční spolupráci.

Peníze na projekty je vždy možno čerpat v rámci některého operačního programu (OP). Každý
z těchto operačních programů má stanovené své cíle a priority, kterým musí odpovídat cíle
financovaných projektů. Finance ze strukturálních fondů jsou často doplňovány financemi
ze státního rozpočtu nebo českých fondů (např. Státní fond životního prostředí).
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V České republice existovalo v končícím programovém období 2007–2013 celkem 27 operačních programů. Pro připomenutí nyní následuje jejich přehled:
XX

SOP – sektorové operační programy: Tyto programy jsou zaměřené na konkrétní
podporovaná témata, mohou z nich čerpat všechny české regiony soudržnosti
kromě Hl. města Prahy. Dělí se na:


„tvrdé“ investiční (OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, Integrovaný OP, OP Technická pomoc),



„měkké“ neinvestiční (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost).

XX

ROP – regionální operační programy: Tyto programy jsou územně rozděleny i pojmenovány podle sedmi regionů soudržnosti (viz Obrázek 1) a podporují aktivity,
které jsou v souladu s regionálními prioritami. S těmito programy se v minulém
období vyskytlo nejvíce problémů a v letech 2014–2020 už nebudou v této podobě
fungovat.

Obrázek 1 – Regionální operační programy (ROP) pro ČR v letech 2007–2013
Zdroj: http://www.topgrant.cz/images/region.png

XX

Operační programy pro Prahu: Vzhledem ke své poměrně vyšší hospodářské
vyspělosti nemůže hl. město Praha čerpat ze sektorových operačních programů,
proto má programy vlastní:


OP Praha – Adaptabilita – zaměřen na neinvestiční projekty



OP Praha – Konkurenceschopnost – zaměřen na investiční projekty

Výše uvedené programy nejsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce. V mnoha projektech ji však lze úspěšně využít a do velké míry i financovat jako doplňkovou aktivitu.
Z prostředků strukturálních fondů je ovšem možné čerpat peníze také přímo na mezinárodní spolupráci, a to v rámci Cíle 3 politiky soudržnosti (cíl s názvem Evropská územní
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spolupráce). Spadají pod něj programy přeshraniční spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce,
OP Meziregionální spolupráce a další úzce zaměřené síťové operační programy.
Pro přehlednost uvádíme všechny operační programy s mezinárodním prvkem. Všechny budou pokračovat i v novém programovém období.
XX

OP Přeshraniční spolupráce: Z těchto programů je možné čerpat peníze na
investiční i neinvestiční projekty s přeshraničním prvkem. Na hranicích České
republiky funguje pět přeshraničních programů:

XX



OP ČR – Slovenská republika



OP ČR – Polská republika



OP ČR – Rakousko



OP ČR – Svobodný stát Bavorsko



OP ČR – Svobodný stát Sasko

OP Nadnárodní spolupráce: Tento operační program financuje spolupráci subjektů v různých státech v rámci jednoho regionu. Pro Českou republiku je relevantní program Střední Evropa (Central Europe, www.central2013.eu), který bude
pokračovat i v novém programovém období a nový program Dunaj (Danube,
www.danube-region.eu).

XX

OP Meziregionální spolupráce: Program je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi na regionální a místní úrovni, žádost podávají společně subjekty z několika rozdílných států z rozdílných regionů.

XX

URBACT II: Tento program podporuje spolupráci měst a výměnu zkušeností mezi
městy z různých států EU (www.urbact.eu).

XX

ESPON 2013: Výzkumný program, který podporuje územní plánování a regionální
rozvoj (www.espon.eu).

XX

INTERACT II: Jedná se o program pro řídící struktury operačních programů
(www.interact-eu.net).

Vzhledem k tomu, že rozpočtové období 2007–2013 se chýlí ke svému konci, jsou na začátku
roku 2014 vyhlašovány už jen poslední výzvy v rámci strukturálních fondů, v rámci některých
OP už byly peníze dokonce zcela vyčerpány. Příprava nového programového období je v plném
proudu, ale jeho přesná podoba není ještě známa, stejně jako zatím není známý objem financí, které do České republiky přitečou. To je dobrým důvodem pro to začít se zajímat o mezinárodní dotační programy, kde je vyhlašování výzev již od prosince 2013 v plném proudu.

1.1.2

Mezinárodní dotační programy Evropské unie

Kromě strukturálních fondů existuje celá řada dalších dotačních programů, z nichž většina
je zaměřena na mezinárodní spolupráci. Jsou to především tzv. komunitární programy,
které se zaměřují na jednotlivé politiky EU, například na vzdělávání, výzkum, dopravu,
bezpečnost apod.
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Komunitární programy jsou jedním z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od programů podporovaných ze strukturálních fondů jsou komunitární programy financovány
přímo z rozpočtu Evropské komise a podléhají administraci přímo některého z jejích útvarů.

!

Poznámka

Projekty podané v rámci komunitárních programů jsou hodnoceny a vybírány přímo v Bruselu
nebo Lucemburku, to znamená, že tyto projekty musí obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci.
Zatímco prostředky z evropských fondů jsou rozdělovány jednotlivým státům, prostředky
v rámci komunitárních programů jsou alokovány dle jednotlivých programů/oblastí. To znamená, že záleží pouze na aktivitě a šikovnosti českých žadatelů, kolik evropských peněz do České
republiky v rámci těchto programů připlyne.
Rovněž mezinárodní programy procházejí na přelomu let 2013 a 2014 revolucí a dochází ke slučování a pozměňování programů. Nadále však budou podporovány projekty v bezprecedentní
tematické šíři.

Vzdělání, mládež a sport
V oblasti vzdělání fungoval v období 2007–2013 velmi úspěšně Program celoživotního učení
(Lifelong Learning Programme). Tento program podporoval vzdělávání na všech úrovních
od mateřských škol po další vzdělávání dospělých. Dělil se na několik podprogramů, jako
Comenius (podpora předškolního a školního vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), nejznámější Erasmus (vysokoškolské vzdělávání) a Grundtvig (vzdělávání dospělých).
Pod Program celoživotního učení spadal také program Jean Monnet zaměřený na vzdělávání
v oblasti evropské integrace.
Oblíbený byl také program Mládež v akci, který podporoval výměny mládeže, dobrovolnou
službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře
pro pracovníky s mládeží a různé formy neformálního vzdělávání.
Oba programy jsou v novém programovém období 2014–2020 spojeny v novém programu
Erasmus+. Tento program bude podporovat rovněž aktivity v oblasti sportu.

Věda a výzkum, podpora podnikání
V oblasti vědy a výzkumu fungoval doposud především 7. rámcový program pro výzkum a vývoj, který byl zaměřen na vědeckotechnické granty, spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků, a Evropský informační a technologický institut. Tyto dva programy byly nyní sloučeny
pod program Horizon2020.
Další program, který byl v minulém období zaměřen na podporu inovací, byl Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace. Jeho část zaměřená na výzkum a inovace bude
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v novém programovacím období rovněž spadat pod Horizon2020, část zaměřená na podporu
podniků bude od roku 2014 spadat pod Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků,
s důrazem na malé a střední podniky 2014 — 2020 (program COSME).

Doprava a infrastruktura
V oblasti dopravy byl pro nové programové období 2014–2020 vytvořen tzv. Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). Tento program je určen na rozvoj evropské
energetické, dopravní a digitální sítě. CEF by měl též přispět tomu, že ekonomika Evropy se
stane ekologičtější, neboť bude podporovat čistější druhy dopravy a vysokorychlostní širokopásmová připojení a usnadňovat využívání energie z obnovitelných zdrojů. Program se bude
dělit na tři priority – doprava, energie a telekomunikace.
Do roku 2013 fungoval v oblasti dopravy také program Marco Polo, který měl zlepšit fungování
dopravy z hlediska dopadů na životní prostředí. Tento program se ale neprokázal jako účinný
a může sloužit jako příklad zjednodušování programové struktury v EU – jeho funkční části
byly převedeny do programu CEF a zbytek byl zrušen. Podobně skončil rovněž program Bezpečnější internet.

Oblast sociálních věcí, práva a veřejné správy
V programovém období 2007–2013 fungovalo několik programů zaměřených na sociální oblast.
Byl to především program Progress (zaměřený na sociální věci a rovné příležitosti), program
EURES (boj proti nezaměstnanosti), program Daphne III (zaměřený na prevenci a boj proti
všem formám násilí) a další programy zaměřené na dodržování základních práv, posilování
občanské společnosti, boj proti rasismu a xenofobii, spolupráci v oblasti migrační politiky,
boje proti zločinu a terorismu i v oblasti soudní spolupráce.
V novém programovém období byly programy Progress a EURES společně s Evropským nástrojem pro mikrofinancování sloučeny do nového Programu EU pro zaměstnanost asociální
inovace (EASI).
Programy na podporu spolupráce v oblasti trestního i občanského soudnictví a program Drogová prevence a informovanost o drogách byly sloučeny do nového programu Spravedlnost
(Justice) a vznikne také program Práva a občanství (The Rights and Citizenship Programme),
který v sobě sloučí Daphne, část Progressu a programy zaměřené na podporu základních
lidských práv.
Program Evropa pro občany (Europe for citizens) se v minulém programovém období zabýval podporou občanských práv a aktivního občanství v Evropě. Podpořeny byly především
mezinárodní aktivity měst jako výměna zkušeností nebo twinning. Tento program bude
ve stejném duchu pokračovat i v období 2014–2020.
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Kultura a média
Evropská unie podporuje rovněž kulturu a kreativní odvětví jako důležitou součást ekonomiky. V období 2007–2013 existovaly odděleně programy Kultura (zaměřený na podporu mezi
národní mobility umělců a uměleckých děl a mezikulturního dialogu) a MEDIA (podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů). V novém programovém období
jsou tyto programy sloučeny do nového programu Kreativní Evropa (Creative Europe).

Zdraví a životní prostředí
V této oblasti fungoval do roku 2013 program Veřejné zdraví, který se nyní přetváří na program Zdraví pro růst (Health for Growth). Tento program podporuje státy v provádění reforem v oblasti zdravotní péče, podporuje zdraví občanů EU a snaží se předcházet nemocem
a chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Na občany EU cílí také nový
program Spotřebitelé (Consumer). Tento program cílí na bezpečnost výrobků, informovanost
spotřebitelů a jejich práva, posilování vnitřního trhu a odstraňování bariér.
V oblasti ochrany životního prostředí do roku 2013 úspěšně fungoval program LIFE+. Tento
program bude pokračovati i v novém programovém období, a to pod názvem LIFE – Program
na ochranu životního prostředí a klimatu (Programme for Environment and Climate
Action). Oproti minulému období v něm byly o třetinu navýšeny prostředky na boj proti
globálnímu oteplování, lze ale čerpat peníze i na ochranu vzácných druhů, výsadbu městské
zeleně apod.

Nadnárodní a meziregionální spolupráce
Přestože strukturální fondy nejsou primárně zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce,
existují operační programy zaměřené na spolupráci v rámci více zemí EU, jednak OP Nadnárodní spolupráce a jednak OP Meziregionální spolupráce.
V rámci OP Nadnárodní spolupráce úspěšně fungoval v minulém programovém období program Střední Evropa (Central Europe), jehož cílem bylo napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě. Zaměřoval se na spolupráci mezi veřejnými
orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností
především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atrakti
vity měst a regionů. V této podobě bude pokračovat i v letech 2014–2020. Regiony spadající
do OP Central Europe viz Obrázek 2.
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Obrázek 2 – OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa
Zdroj: www.central2013.eu

V programovém období 2014–2020 bude Česká republika moci podávat žádosti rovněž
v OP Nadnárodní spolupráce – Dunaj (Danube). Regiony spadající do OP Danube viz Obrázek 3.
Podmínkou pro podávání projektů v rámci OP Nadnárodní spolupráce je rozmanité projektové
partnerství z co nejvíce zemí z jednoho regionu.

Obrázek 3 – Region OP Nadnárodní spolupráce – Dunaj
Zdroj: Evropská Komise, prosinec 2012
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V rámci OP Meziregionální spolupráce jsou naopak financovány projekty partnerů z více
regionů s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou
inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Ostatní programy
Kromě výše uvedených programů budou v novém programovém období fungovat také další
programy, jako například program Clo 2020 (Customs, program na podporu modernizace
celní legislativy) a program Fiscalis 2020 (reforma daňových systémů a vnitřní trh), Hercules
(boj proti finančním podvodům) a Pericles (boj proti padělání eura), dále Evropský statistický program, Finanční nástroj civilní ochrany (Civil Protection Financial Instrument),
program Galileo (rozvoj stejnojmenného satelitního systému) nebo zcela nově zavedená
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.
Jak již bylo uvedeno výše, tento výčet mezinárodních dotačních programů není a ani nemůže být kompletní. Jednak jsou některé programy a především konkrétní podmínky pro
žadatele stále ještě v jednání evropských institucí, jednak jsou kromě těchto velkých
programů s daným rozpočtem vyhlašovány i další jednotlivé výzvy Evropské komise. Jedná
se o různé pilotní akce, menší grantová řízení apod.
Ty nejvýznamnější programy jsou ovšem ve výčtu výše uvedeny a shrnuje je také Tabulka 1.
Těm nejvýznamnějším z nich se bude metodika podrobně věnovat v Kapitole 1.2.

Program

Podporované oblasti

Erasmus+

Vzdělávání na všech úrovních a všeho typu, výměny mládeže, sport

Horizon2020

Výzkum a vývoj, inovace v podnikání

EASI
Program EU pro zaměstnanost
a sociální inovace

Zaměstnanost, rovné příležitosti a sociální inovace včetně
sociálního podnikání

Evropa pro občany

Aktivní občanství na evropské úrovni, výměna zkušeností, občanské
iniciativy

Kreativní Evropa

Kreativní odvětví – kultura a audiovize

COSME

Podpora malých a středních podniků.

CEF
Nástroj na propojení Evropy

Infrastrukturní projekty v oblasti dopravy, energií a informačních
technologií a telekomunikací

Spravedlnost

Spolupráce v oblasti trestního i občanského soudnictví, boj
za právní jistoty, drogová prevence

Práva a občanství

Základní lidská práva, nediskriminace a aktivní občanství

Zdraví pro růst

Kvalitní zdravotní péče, prevence nemocí a zdravý životní styl

Spotřebitelé

Práva spotřebitelů, vnitřní trh
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Program

Podporované oblasti

LIFE
Program na ochranu životního
prostředí a klimatu

Životní prostředí s důrazem na boj proti změně klimatu

Clo 2020

Spolupráce v oblasti celní správy

Fiscalis 2020

Spolupráce v oblasti daní, harmonizace vnitřního trhu

Hercules

Boj proti finančním podvodům

Pericles

Boj proti padělání eura

Evropský statistický program

Provádění statistických analýz na evropské úrovni

Finanční nástroj civilní ochrany

Civilní obrana a prevence živelných katastrof

Galileo

Satelitní navigační systém

Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí

Uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce

Tabulka 1 – Nejdůležitější mezinárodní dotační programy EU 2014–2020

1.1.3

Další, méně známé dotační programy mimo struktury EU

Vedle dotačních programů Evropské unie existují souběžně i jiné finanční zdroje pro realizaci
projektů mezinárodní spolupráce. Nejdůležitější jsou tzv. „norské“ a „švýcarské“ fondy, Mezinárodní visegrádský fond nebo Česko-německý fond budoucnosti.

Finanční mechanismus EHP/Norska – „norské fondy“ (www.eeagrants.cz)
Jedná se o finanční prostředky, které poskytly tři členské země Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Ve skutečnosti se jedná o dva mechanismy – Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Finanční
mechanismus Norska.
Prostřednictvím těchto fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a k posilování bilaterálních vztahů se zeměmi ve střední a jižní
Evropě. Norsko poskytuje 97% těchto finančních prostředků.
Norské fondy nefungují v 7letých finančních rámcích, v současnosti platí smlouvy na roky
2009–2014 a implementace projektů bude probíhat až do roku 2017. V tomto období patří mezi
prioritní oblasti tohoto programu především ochrana životního prostředí a změna klimatu,
kulturní dědictví, výzkum a stipendia, důstojná práce, justice a vnitřní záležitosti. V některých
podprogramech je věnována zvláštní pozornost problematice začleňování menšin a zlepšování situace Romů.
Z norských fondů je většinou možné čerpat pouze na projekty, které mají partnerskou organizaci z dárcovských zemí. Tím se současně podporují dobré bilaterální vztahy mezi Českou
republikou a zeměmi ESVO.
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Program švýcarsko-české spolupráce – „švýcarské fondy“ (www.swiss-contribution.cz)
Tento mechanismus funguje podobně jako norské fondy mimo struktury EU a je založen
na bilaterálních dohodách mezi Švýcarskem a podporovanými zeměmi. Švýcarsko se rozhodlo podpořit formou finanční pomoci úspěšné začlenění „nových“ členských zemí do Evropské unie. Dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskem byla uzavřena v prosinci 2007
a platí na dobu pěti let od roku 2008 do roku 2012.
Nejdůležitější pro české neziskové organizace a organizace veřejné správy je pravděpodobně
takzvaný Fond partnerství, kde ale na začátku roku 2014 vypršela zatím poslední výzva.
V rámci Fondu partnerství byly financovány projekty bilaterální spolupráce se švýcarskými
institucemi. Zda a v jaké podobě bude financování obnoveno, není dosud známo.

Mezinárodní visegrádský fond – http://visegradfund.org/
Dohoda o zřízení Mezinárodního visegrádského fondu byla podepsána v roce 2000 na setkání
předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko)
v Praze. Cílem fondu je podpora aktivit v oblastech podpory a rozvoje kulturní spolupráce,
vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání, mládeže a přeshraniční spolupráce.
V rámci visegrádského fondu lze čerpat peníze na mezinárodní projekty, kterých se účastní
subjekty alespoň ze tří zemí V4. Výzvy jsou vyhlašovány v pravidelných intervalech. Fond
financuje také mobilitu umělců a studijní stipendia.

1.2 Nejzajímavější současné programy pro
mezinárodní spolupráci podrobně
V této kapitole se podrobně podíváme na nejzajímavější nové programy mezinárodní spolupráce z pohledu českých neziskových organizací a z pohledu české veřejné správy.
Půjde o program Erasmus+, který financuje oblast vzdělávání, dále program Horizon2020
určený pro podporu výzkumu a vývoje, program EASI poskytující granty v sociální oblasti,
program Evropa pro občany a program Kreativní Evropa podporující kreativní odvětví, kulturu, umění, média a audiovizi.
Metodika obsahuje pouze nejdůležitější informace. Před přípravou projektového záměru je
vždycky třeba najít si aktuální informace na webu programu, přečíst si výzvu a programového průvodce, případně pokyny pro žadatele.
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1.2.1

Erasmus+

Erasmus+ je novým programem EU koncipovaný na období 2014–2020, který navazuje na více
než 25leté úspěchy na poli vzdělávání, praktické přípravy a mládeže a je výsledkem integrace
evropských programů této oblasti z let 2007–2013. Erasmus+ v sobě zahrnuje vnitroevropskou,
ale zároveň i celosvětovou kooperaci v dané oblasti.
Rozpočet programu činí přes 14,7 mld. EUR na dobu 7 let (2014–2020).

Cíle programu
Obecnými cíli programu je:
XX

zlepšit kvalitu vzdělávání v Evropě;

XX

zvýšit objem mobility žáků, učňů, studentů a zaměstnanců škol a vzdělávacích
institucí v rámci Evropy;

XX

zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Evropě;

XX

zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací evropského vzdělávání
na všech úrovních.

Podpořené aktivity
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců
XX

Mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže – tato
akce představuje příležitost pro studenty, mladé lidi, dobrovolníky, učně, a stejně
tak i pro učitele, trenéry a ostatní zaměstnance vzdělávacích institucí a organizací občanské společnosti, k získání profesionální zkušenosti a znalosti v oboru
nebo vzdělání v zahraničí.

XX

Sdílené magisterské studium – je zaměřeno na vysoce integrované mezinárodní
studijní programy připravované díky společné spolupráci mezi institucemi vyššího vzdělávání, které budou poskytovat možnost studia (plně hrazené školné)
nejlepším studentům magisterských oborů.

XX

Evropská dobrovolná služba

XX

Záruky a půjčky pro studenty magisterských oborů – studenti vyššího vzdělávání budou moci získat půjčku na studium v zahraničí od bank a agentur zabývajících se studentskými půjčkami.

Klíčová akce 2 – Kooperace v rámci inovací a výměna zkušeností
XX

Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže –
iniciativy v oblasti praktické výchovy, vzdělání a mládeže, výměny zkušeností
a know-how mezi různými typy organizací začleněných v procesu vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže nebo i v jiných vhodných odvětvích.
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XX

Znalostní aliance – představují spojení institucí vyššího vzdělávání a podniků
s cílem zabezpečit inovaci, podnikatelskou aktivitu, kreativitu, zaměstnanost, výměnu znalostí a mezidisciplinární vzdělávání a učení.

XX

Aliance odvětvových dovedností – podporují vytváření společných učebních
plánů pro odborné vzdělávání, programů a tréninkových metod vycházejících
z trendů jednotlivých ekonomických sektorů a praktických dovedností potřebných ke zvládnutí profese.

XX

Budování kapacity – jedná se o projekt podporující spolupráci mezi zeměmi
na poli vyššího vzdělávání a mládeže. Je zaměřen na podporu organizací nebo
institucí při procesu modernizace a internacionalizace.

XX

IT vzdělávací platformy a virtuální prostory ke sdílení a výměně informací.

Klíčová akce 3 – Podpora reformy politik
XX

Rozvoj vzdělávání – podpora tematických analýz, evidence, monitorování a rovného přístupu ke vzdělávání.

XX

Výhledové iniciativy

XX

Podpora nástrojů evropské politiky – zabezpečení transparentnosti a vzájemného uznávání dovedností a kvalifikace, zajištění kvality, podpora uznávání neformálního vzdělávání, podpora sítí zabezpečujících mezistátní výměnu, mobility
občanů, vývoj flexibilních vzdělávacích kanálů mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

XX

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

XX

Strukturovaný dialog – setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem
jednání o problematice mládeže.

Aktivity Jean Monnet
Program Jean Monnet podporuje vzdělávání v oblasti evropské integrace, a to například formou:
XX

podpory studijních programů evropské integrace (katedry Jeana Monneta);

XX

podpory spolupráce institucí vzdělávajících v oblasti evropské integrace (sítě Jeana Monneta);

XX

financování inovačních projektů cílících na šíření evropských myšlenek;

XX

podpory aktivního evropského občanství (projekty Jeana Monneta);

XX

studií a konferencí.

Sport
V rámci tohoto podprogramu jsou financovány následující čtyři aktivity:
XX

Partnerství pro spolupráci – především v oblasti neprofesionálního (rekreačního)
sportu.
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XX

Neziskové sportovní události – financování přípravy a organizace sportovní
události.

XX

Posílení evidence pro rozhodování – podpora studia sportovních oborů, získávání dat, tvorba sítí, pořádání konferencí, šíření znalostí a zkušeností.

XX

Dialog se zainteresovanými subjekty – zaměřené na velká setkání a formulaci
cílů a strategií.

Kdo může získat dotaci?
Erasmus+ je jedním z mála programů, kde může finanční prostředky získat nejen právnická,
ale i fyzická osoba ze země účastnící se programu. Grantová smlouva je ovšem téměř výlučně
podepisována s participující organizací. U některých aktivit, především v oblasti vyššího
vzdělávání a mládeže, jsou otevřená místa i pro jednotlivce z partnerských zemí.
XX

Podpořené osoby:


vzdělávající (učitelé, lektoři, profesoři, trenéři, vychovatelé, vedoucí spolků
a další osoby zaměstnané ve vzdělávacích institucích);



vzdělávaní (žáci, studenti, děti na různých stupních vzdělávacího procesu,
učni, neformální skupiny mladých lidí, mladí pracovníci.

XX

Participující organizace:


vzdělávací organizace na všech úrovních;



některé akce jsou rovněž otevřeny pro neformální skupiny mladých lidí.

Finanční podmínky a podávání žádostí
K účasti na programu Erasmus+ je zapotřebí se registrovat na Participant Portal.
Finanční podmínky se liší podle jednotlivých podprogramů a oblastí podpory. Není stanovena
minimální částka grantu.
Uznatelnými náklady mohou být:
XX

náklady na aktivity související s obsahem projektu,

XX

cestovní náklady,

XX

náklady na organizaci aktivit,

XX

náklady na zajištění potřeb osob se zdravotním znevýhodněním,

XX

personální náklady,

XX

náklady na pořádání a přípravu konference,

XX

náklady na doprovodné aktivity.
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Termíny podávání žádostí
Akce

Aktivita

Uzávěrka
výzvy

Začátek
projektu

Jean Monnet

Všechny aktivity

26. 3. 2014

1. 9. 2014

Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže

17. 3. 2014

1. 7. 2014

Sdílené magisterské studium

27. 3. 2014

1. 8. 2014

Evropská dobrovolná služba (rozsáhlé akce)

3. 4. 2014

1. 1. 2015

Mobility v oblasti mládeže

30. 4. 2014

1. 8. 2014

Mobility v oblasti mládeže

1. 10. 2014

1. 1. 2015

Znalostní aliance

3. 4. 2014

1. 11. 2014

Aliance sektorových dovedností

3. 4. 2014

1. 10. 2014

Budování kapacit v oblasti mládeže

3. 4. 2014

1. 10. 2014

Budování kapacit v oblasti mládeže

2. 9. 2014

1. 3. 2015

Strategické partnerství v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže

30. 4. 2014

1. 10. 2014

Strategické partnerství na poli vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže (jen mládež)

1. 10. 2014

1. 2. 2015

Setkávání mladých lidí s politickými činiteli
za účelem jednání o problematice mládeže

30. 4. 2014

1. 1. 2015

Setkávání mladých lidí s politickými činiteli
za účelem jednání o problematice mládeže

1. 10. 2014

1. 1. 2015

Partnerství pro spolupráci

15. 5. 2014

1. 1. 2015

Neziskové evropské sportovní události

14. 3. 2014

1. 6. 2014

Neziskové evropské sportovní události

15. 5. 2014

1. 1. 2015

Klíčová akce 1

Klíčová akce 2

Klíčová akce 3

Sport

Zdroje dalších informací:
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, 11000 Praha 1
www.naep.cz

Email: info@naep.cz
Informace na webu:
XX

Participant Portal – ec.europa.eu/education/participants/portal

XX

Stránky Evropské komise – ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Důležité dokumenty:
XX

Výzva programu, dostupná i v češtině.

XX

Programový průvodce.
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Sociální sítě
XX

Facebook – www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

XX

Twitter – @EUErasmusPlus

Vyhledávání partnerů
XX

Linked-in – například skupiny EU Projects Partner Search, Erasmus+ Cooperation
nebo BIG PARTNER SEARCH GROUP – Erasmus+

XX

1.2.2

Facebook – například skupina Erasmus+ partner search

Horizon2020

Horizon2020 je největší program EU v oblasti výzkumu a inovací s rozpočtem téměř 80 mld.
EUR na roky 2014–2020. Tento program se chystá přenést objevy z laboratoře přímo na trh
a tím mimo jiné zajistit nejen lepší konkurenceschopnost Evropy, ale i její vedoucí postavení
ve vědě. Podporovaná odvětví byla vybírána rovněž s ohledem na společenské výzvy, s kterými se Evropa potýká (nezaměstnanost, stárnutí populace apod.).

Cíle programu
Horizon2020 se soustředí na tři odlišné, avšak vzájemně se posilující priority, které jsou
součástí strategie Evropa 2020:
XX

Vynikající věda


podpora nejtalentovanějších a nejkreativnějších jednotlivců a jejich týmů



financování společného výzkumu s cílem otevřít nové a slibné oblasti
výzkumu



další vzdělávání pro výzkumné pracovníky a podpora dalších možností
profesního rozvoje (program Marie Skłodowska-Curie)


XX

budování výzkumné infrastruktury

Vedoucí postavení průmyslu


zlepšení postavení Evropy v průmyslových technologiích s důrazem na ICT,
nanotechnologie, biotechnologie a další

XX



usnadňování přístupu k rizikovému financování



podpora inovací v malých a středních podnicích

Společenské výzvy


podpora strategie Evropa 2020 – sjednocení zdrojů napříč různými oblastmi
včetně sociálních a humanitních věd



podpora pilotních projektů a uvádění inovací na trh, podpora inovačních
partnerství



financování v této oblasti se zaměří na výzvy v oblasti:
zdraví, demografických změn a dobrých životních podmínek,
bezpečnosti potravin, udržitelného zemědělství, mořského a námořního výzkumu a biohospodářství,
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bezpečných, čistých a účinných energií,
inteligentní, ekologické a integrované dopravy,
opatření na ochranu klimatu, účinného využívání zdrojů a surovin,
inkluzivních, inovačních a bezpečných společností.

Kdo může získat dotaci
Programu se může zúčastnit téměř jakýkoli právní subjekt ze státu účastnícího se programu.
Všichni, kdo chtějí žádat o dotaci, se musí registrovat na portálu Participant Portal.
Cílové skupiny:
XX

výzkumní pracovníci (akademická i průmyslová sféra),

XX

podniky,

XX

firmy,

XX

nevládní a neziskové organizace,

XX

občanská sdružení,

XX

zájmové skupiny z různých oblastí.

Finanční podmínky a podávání žádostí
Finanční podmínky se liší podle jednotlivých podprogramů a oblastí podpory. Není stanovena
minimální částka grantu. Grant programu Horizon2020 může dosáhnout až 100 % celkových
způsobilých nákladů.
Grant v rámci programu Horizon2020 je omezen na nejvýše 70 % celkových způsobilých
nákladů pro tyto akce:
XX

vývoj prototypů a jejich zkoušení

XX

demonstrační projekty

XX

experimentální vývoj

XX

pilotní projekty

XX

tržní replikace

Termíny podávání žádostí
Termíny se liší podle jednotlivých výzev, vždy je třeba ověřit jejich aktuální stav online. V současnosti jsou zveřejňovány výzvy na období let 2014–2015. První termíny pro podávání žádostí
jsou již 3. dubna 2014.

Zdroje dalších informací:
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27
160 00 Praha 6 – Bubeneč
Tel.: 234 006 100
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E-mail: tc@tc.cz
www.tc.cz

Informace na webu:
XX

Participant Portal – ec.europa.eu/research/participants/portal

XX

Stránky Evropské komise – ec.europa.eu/programmes/horizon2020

XX

Na stránkách Technologického centra – www.fp7.cz/horizon-2020

XX

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) – www.czelo.cz

Důležité dokumenty:
XX

Všechny oficiální dokumenty jsou dostupné na stránkách Evropské komise.

Sociální sítě
XX

Facebook – http://www.facebook.com/2020horizon

XX

Twitter – @EU_H2020

Vyhledávání partnerů
XX

Linked-in – například skupina Horizon 2020, Official Framework Programme for
Research and Innovation Group nebo HORIZON 2020 Framework Programme for Research & Innovation a další, sektorově orientované skupiny

1.2.3

XX

Facebook – například skupina Horizon 2020: EU Research funding calls & experience

XX

Databáze Evropské komise CORDIS – cordis.europa.eu/partners

XX

Databáze partnerů pro oblast ICT – www.ideal-ist.eu

XX

Databáze partnerů pro oblast zdraví – www.fitforhealth.eu

EASI – Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace je program, který podporuje zaměstnanost,
sociální politiku a mobilitu na pracovní trhu EU. Program vznikl v návaznosti na tři programy,
které úspěšně fungovaly v období 2007–2013. Jednalo se o program Progress, který podporoval
politiky v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování, dobrých pracovních podmínek a nediskriminace na trhu práce, program EURES, který podporoval spolupráci úřadů práce členských zemí a fungování evropského trhu práce, a nástroj Progress mikrofinancování, který
poskytoval půjčky malým a středním podnikům.
Celkový rozpočet programu činí téměř 1 miliardu EUR na období 7 let. Speciální důraz klade
program na uplatnitelnost mladých na trhu práce.
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Cíle programu
Deklarované cíle programu jsou následující:
XX

posílit koordinaci politik v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování na úrovni EU;

XX

podporovat rozvoj vhodných systémů sociální ochrany, politik na trhu práce, vzájemného učení a sociálních inovací;

XX

zajistit účinné uplatňování právních předpisů EU;

XX

podporovat mobilitu a odstraňovat bariéry na trhu práce;

XX

zvýšit dostupnost mikrofinancování pro malé podniky a sociální podniky.

Podpořené aktivity
Osa Progress
XX

Analytické aktivity


analýzy politik na národní i evropské úrovni, které povedou k širší debatě
o sociálních záležitostech


XX

Vzájemné učení a šíření povědomí o sociálních inovacích


XX

monitoring dodržování evropského práva
podpora aktivit typu peer review a výměna zkušeností

Podpora nejdůležitějších aktérů


podpora sítí na celoevropské úrovni

Osa EURES
XX

podpora mnohojazyčných internetových nástrojů pro sdílení a hledání pracovních příležitostí

XX

podpora programů mobilit

XX

podpora přeshraničních partnerství

XX

výměna zkušeností a vzájemné učení

Kdo může získat dotaci
Dotaci mohou získat právnické osoby ze zemí programu, mimo jiné:
XX

národní, regionální a místní orgány,

XX

organizace poskytující služby zaměstnanosti,

XX

sociální partneři (odbory apod.),

XX

nevládní organizace,

XX

vysoké školy a výzkumné ústavy,

XX

odborníci na problematiku hodnocení a posuzování dopadů,

XX

národní statistické úřady,

XX

média.
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Zdroje dalších informací:
Informace na webu:
XX

Stránky Evropské komise – ec.europa.eu/social/easi

XX

Osa Progress – ec.europa.eu/progress

XX

Osa EURES – eures.europa.eu

Důležité dokumenty:
XX

Newsletter programu – ec.europa.eu/social/e-newsletter

Sociální sítě

1.2.4

XX

Twitter – @EU_Social

XX

Facebook – www.facebook.com/socialeurope

XX

Youtube – www.youtube.com/user/europesocial/

Evropa pro občany

Program Evropa pro občany s úspěchem fungoval už v období do roku 2013 a v období 2014–
2020 bude pokračovat v podobném duchu. Obecnými cíli programu jsou podpora aktivního
občanství a mezinárodní spolupráce občanů, tolerance a jazykové a kulturní rozmanitosti.
Program si klade za cíl:
XX

poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování do světa
otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným
díky své kulturní rozmanitosti;

XX

rozvíjet mezi evropskými občany vědomí evropské identity vycházející ze společných hodnot, historie a kultury;

XX

podporovat pocit přináležitosti k EU mezi jejími občany;

XX

posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany, respektovat
a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi
kulturami.

Z praktického hlediska jde o projekty, do kterých se zapojují většinou města a neziskové
organizace. Jedná se o projekty s různými tématy jako například aktivní stárnutí, kulturní
dění v obci, nakládání s komunálním odpadem nebo ochrana krajiny. Projekty jsou často
spojeny s mobilitami a hlavním cílem je přenos zkušeností mezi zeměmi EU.

Cíle programu
Oficiální cíle programu:
XX

podpora společné evropské paměti, historie a hodnot, a to prostřednictvím
debat, úvah a tvorby mezinárodních sítí;
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XX

podpora demokratické a občanské participace evropských občanů na unijní
úrovni, a to prostřednictvím šíření informací o EU a o možnostech aktivního
zapojení do jejího fungování.

Těmto dvěma cílům odpovídají rovněž podpořené aktivity programu. Pro každý rok jsou navíc
vyhlašovány tzv. roční priority. Projekty zpracované v rámci těchto priorit budou mít přednost při přidělování dotací.
Podpořené aktivity probíhají v rámci dvou okruhů:
XX

okruh Evropská paměť


Program podpoří připomínání totalitních režimů i jiných událostí a momentů, které významně ovlivnily evropskou historii.



Pro rok 2014 byly definovány následující priority:
sté výročí začátku 1. světové války
25. výročí pádu Berlínské zdi
10. výročí východního rozšíření EU

XX

okruh Demokratická angažovanost a participace občanů


Program podpoří aktivitu občanů především na celoevropské úrovni



Pro rok 2014 platí následující priority:
volby do Evropského parlamentu v květnu 2014
debata o budoucím směřování EU

Podpořené aktivity
Projektové aktivity záleží na zaměření a cílech projektu.
U projektu z okruhu Evropská paměť se očekává kombinace různých aktivit, jako například
výzkum, neformální vzdělávání, veřejné debaty nebo výstavy apod.
U projektů z okruhu Demokratická angažovanost a participace občanů budou podpořeny
následující aktivity:
XX

Aktivita 1: Town twinning

XX

Aktivita 2: Sítě měst

XX

Aktivita 3: Projekty občanské společnosti

Kdo může získat dotaci
Žadatelem v rámci programu Evropa pro občany může být veřejný subjekt nebo nezisková
organizace, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s cíli programu. Očekává se, že projektová
partnerství budou obsahovat různé typy organizací (veřejná správa na místní úrovni, organizace občanské společnosti, výzkumné ústavy) z různých zemí EU.
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Okruh Evropská paměť
Žadateli mohou být neziskové organizace nebo organizace veřejné správy, mimo jiné:


organizace občanské společnosti,



spolky přeživších a pamětníků,



kulturní a vzdělávací instituce,



spolky měst.

Okruh Demokratická angažovanost a participace občanů
Oprávnění žadatelé se liší v závislosti na jednotlivých aktivitách.
Aktivita 1: Town twinning


především města a jejich spolky



doplňkově neziskové organizace pod záštitou města

V rámci této aktivity musí projektové partnerství obsahovat organizace minimálně z 2 zemí.
Aktivita 2: Sítě měst


města nebo spolky měst



kraje



asociace organizací veřejné správy



organizace občanské společnosti

V rámci této aktivity musí projektové partnerství obsahovat organizace minimálně z 3 zemí.
Aktivita 3: Projekty občanské společnosti


především neziskové organizace



doplňkově organizace veřejné správy

Nově lze z programu získat rovněž peníze v rámci operačních grantů, kdy program přispěje
na provoz vybraných organizací. Tyto organizace musí splňovat specifická kritéria, být neziskové, mít za sebou 4 roky činnosti v dané oblasti. Operační grant mohou získat následující
organizace:
XX

organizace aktivní v oblasti připomínání totalitních režimů a jejich obětí,

XX

organizace aktivní v oblasti připomínání jiných historických okamžiků v moderní evropské historii,

XX

organizace propagující společné evropské hodnoty EU (především neziskové organizace a think-tanky),
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XX

organizace občanské společnosti na evropské úrovni (zastřešující organizace, sítě
a další organizace fungující na unijní úrovni),

XX

celoevropské platformy.

Finanční podmínky a podávání žádostí:
Finanční podmínky podobně jako oprávnění žadatelé závisí na jednotlivých okruzích a akcích.
Evropská paměť
XX

maximální částka na jeden projekt: 100 000 EUR

XX

minimální spolufinancování: 30 %

XX

maximální doba trvání projektu: 18 měsíců

Demokratická angažovanost a participace občanů
Aktivita 1: Town-Twinning
XX

maximální částka na jeden projekt: 25 000 EUR

XX

minimální spolufinancování: 50 %

XX

maximální doba trvání projektu: 21 dní

Aktivita 2: Sítě měst
XX

maximální částka na jeden projekt: 150 000 EUR

XX

minimální spolufinancování: 30 %

XX

maximální doba trvání projektu: 24 měsíců

Aktivita 3: Projekty občanské společnosti
XX

maximální částka na jeden projekt: 150 000 EUR

XX

minimální spolufinancování: 30 %

XX

maximální doba trvání projektu: 18 měsíců

Termíny podávání žádostí
oblast podpory

uzávěrka

začátek projektu

Evropská paměť

1. března

srpen 2014 – leden 2015

1. března

červenec 2014 – březen 2015

1. září

leden – září 2015

1. března

červenec – prosinec 2014

1. září

leden – květen 2015

1. března

srpen 2014 – leden 2015

Town twinning

Sítě měst
Projekty občanské společnosti
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Zdroje dalších informací:
Odbor informování o evropských záležitostech / European Affairs Information Department
Úřad vlády ČR / Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
tel.: +420 224 002 645
mobil: + 420 725 755 503
E-mail: hamplova.katerina@vlada.cz
Informace na webu:
XX

Evropská komise – ec.europa.eu/citizenship

XX

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast –
eacea.ec.europa.eu/citizenship

XX

Úřad vlády – www.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany

Vyhledávání partnerů

1.2.5

XX

Linked-In: EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME – PARTNER SEARCH

XX

Europe for Citizens Points (ECP)

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je nový program EU koncipovaný na období 2014–2020, který podporuje
kinematografii a kulturní a kreativní odvětví. Vznikl sloučením programů Kultura a MEDIA, které fungovaly v období 2007–2013. Nový program pomáhá evropským kulturním dílům
oslovit nové publikum a tím přispívá k zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.
Cílem programu je pomoci kulturním a kreativním odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstnanosti a růstu. Z programu budou podpořeny desetitisíce umělců, kulturních a audiovizuálních profesionálů a organizací v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství
a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher.
Rozpočet programu činí 1,46 mld. EUR na dobu 7 let.
I přes sloučení obou programů fungují subprogram Kultura a subprogram MEDIA do určité
míry odděleně. Zároveň ale existuje průřezový program a pod hlavičkou Kreativní Evropa
funguje také udělování Evropských cen (Cena EU pro kulturní dědictví – Europa Nostra, Cena
EU pro literaturu, Cena EU pro architekturu – Cena Miese van der Rohe a Cena v oblasti populární hudby – EbbaAward) a přidělování značky Evropské kulturní dědictví a Evropské
hlavní město kultury.
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Cíle programu
XX

Cíl 1: Posílení kapacity evropských kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní působení:


Priorita 1.1 – Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů
kulturních a kreativních odvětví;



Priorita 1.2 – Podpora aktivit pro nadnárodní působení a mezinárodní pracovní uplatnění na úrovni EU i mimo ni;



Priorita 1.3 – Podpora organizací a mezinárodních sítí s cílem usnadnit přístup k profesním příležitostem.

XX

Cíl 2: Podpora mezinárodního oběhu a mobility


Priorita 2.1 – Podpora mezinárodních kulturních aktivit jako jsou výstavy,
výměny a festivaly;



Priorita 2.2 – Podpora oběhu evropské literatury;



Priorita 2.3 – Podpora spolupráce s publikem.

Podpořené aktivity
Podprogram Kultura
XX

Mezinárodní projekty spolupráce (70 % finančních prostředků)


Malé projekty (3 organizace z 3 zemí, grant až 200 000 EUR, výše dotace
60 %)



Velké projekty (6 organizací z 6 zemí, grant až 2 000 000 EUR, výše dotace
50 %)

XX

Literární překlady (6 % finančních prostředků)


žádost podávají nakladatelé, kteří mohou získat grant na překlad a propagaci evropských beletristických děl

XX

Evropské sítě (6 %)


podpora velmi omezeného počtu sítí s celoevropským dopadem (min.
15 členů z min. 10 zemí EU)

XX

Evropské platformy (6 %)


podpoření celoevropských platforem prezentujících a propagujících tvůrce
a umělce

Podprogram MEDIA má rovněž několik oblastí podpory:
XX

Podpora distribuce evropských filmů (30 %)


automatická podpora, kdy distributor získává paušální příspěvek za každého návštěvníka evropského filmu



selektivní podpora je určena pro distribuci nízkorozpočtových filmů s evropskou přidanou hodnotou
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XX

Podpora producenta (23 %)


podpořena je produkční společnost, konkrétně vývoj filmů, interaktivních
projektů a počítačových her s evropskou přidanou hodnotou

XX

Propagace, festivaly (20 %)


podporovány jsou festivaly, které mají v programu alespoň 70 % evropských
filmů

XX

Vzdělávací programy pro audiovizuální profesionály (21 %)


podpořeny jsou evropské vzdělávací programy v oblastech animace, dokument, nové technologie, marketing, financování, scenáristika, dramaturgie

XX

Nové technologie (6 %)


podporovány jsou inovativní projekty a zavádění nových technologií (např.
podpora VoD – video on demand, databáze audiovizuálního obsahu, digitální kinodistribuce)

Příklady podpořených aktivit:
XX

Umělecké a kulturní výměny

XX

Koprodukce

XX

Putovní výstavy

XX

Výměny kulturních aktérů za účelem získávání dovedností a know-how v souvislosti s měnícím se prostředím (digitalizace, inovace, práce s publikem a nové
obchodní a manažerské modely)

XX

Propojování různých oblastí (umělecká tvorba, vzdělávání, výzkum, podnikání,
veřejná správa, komunitní činnost)

Kdo může získat dotaci?
Program Kreativní Evropa je otevřen všem členským státům EU, zemím EHP, kandidátským
zemím EU, potencionálním kandidátům a zemím zapojeným do Politiky sousedství (v jednání). Nečlenské země EU se mohou účastnit jen za určitých podmínek.
Žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými právnickými osobami, jejichž hlavní činnost spadá do oblasti kultury nebo kinematografie. Program není otevřen pro žádosti jednotlivců. Program klade důraz na historii žadatele – vyžaduje minimálně dvouletou existenci
právního subjektu. Všichni, kdo chtějí žádat, se musí registrovat na portálu Participant Portal.

Finanční podmínky a podávání žádostí
Finanční podmínky se liší podle jednotlivých podprogramů a oblastí podpory. Není stanovena
minimální částka grantu. Věcné plnění není uznatelným nákladem projektu. Na projekt
podpořený z programu Kreativní Evropa lze navíc získat dodatečné peníze od Ministerstva
kultury ČR (potvrzeno prozatím pro rok 2014).
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Kromě grantů bude program Kreativní Evropa obsahovat také nástroj pro finanční záruky,
spravovaný Evropským investičním fondem.
Uznatelné náklady:
XX

Aktivity související s obsahem projektu

XX

Cestovní náklady

XX

Personální náklady

XX

Náklady na konference a semináře

XX

Propagace

Termíny podávání žádostí:
oblast podpory
projekty spolupráce
literární překlady
sítě
platformy

plánované vyhlášení
výzvy

uzávěrka

začátek projektu

prosinec 2013

5. března 2014

září / říjen 2014

červenec 2014

1. října 2014

květen / červen 2015

prosinec 2013

12. března 2014

září 2014

prosinec 2013

19. března 2014

září / květen 2014

červenec 2016

5. října 2016

květen 2017

prosinec 2013

19. března 2014

říjen 2014

Zdroje dalších informací:
Česká kancelář programu Kreativní Evropa – Dílčí program Kultura
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00, Praha 1
Telefon: 224 809 118
Email: info@programculture.cz
Sekce pro kulturní dědictví Kanceláře Kreativní Evropa – Dílčí program Kultura
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1
Telefon: 257 010 249
Email: culture2000heritage@up.npu.cz
MEDIA Desk Česká republika
Národní filmový archiv
sídlo: Malešická 12, 130 00 Praha 3
sídlo: Národní 28, 110 00. Praha 1
Telefon: 221 105 209 – 210
Email: info@mediadeskcz.eu
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Informace na webu:
XX

Výkonná agentura EACEA – eacea.ec.europa.eu/culture

XX

Evropská Komise – ec.europa.eu/culture/creative-europe

XX

Síť kanceláří Kreativní Evropa (Creative Europe Desks) v každé zemi:


Creative Europe MEDIA Desk ČR: www.mediadeskcz.eu



Kancelář Kultura ČR: www.programculture.cz

XX

Stránky divadelního ústavu: www.culturenet.cz

XX

Platforma pro kulturu a kreativitu Kreativní Česko: www.kreativnicesko.cz

Sociální sítě
XX

Facebook – www.facebook.com/KreativniCesko a www.facebook.com/CreativeEuropeEU

XX

Linked-in – EACCI – EuropeanAssociationofCultural and CreativeIndustries

Vyhledávání partnerů
XX

Česká kancelář programu Kreativní Evropa –
www.programculture.cz/cs/vyhledavani-partneru

XX

Databáze partnerů existují ve Francii, v Nizozemí, ve Španělsku nebo ve Spojeném
království

1.2.6 „Norské fondy“
Cíle programu
V polovině roku 2012 došlo k zahájení druhé fáze programu Norských fondů a fondů EHP,
jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru. V rámci aktuálního období (2009–2014) obdrží Česká republika od dárcovských
států 131,8 mil. €. Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací,
výzkumných institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru.
Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí a děti
a mladiství. Důležitými oblastmi podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, prosazování
rovnosti žen a mužů, sociální začleňování a ochrana kulturního dědictví.

Podpořené aktivity:
Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou
vyhlašovány postupně v průběhu roku 2014, je proto třeba sledovat web MF.
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Kdo může získat dotaci?
Oprávnění žadatelé se mírně liší podle jednotlivých výzev, většinou jsou jimi:
XX

sociální partneři,

XX

instituce veřejné správy na všech úrovních,

XX

příspěvkové organizace na státní, regionální i lokální úrovni.

Finanční podmínky a podávání žádostí
Liší se podle jednotlivých výzev.

Zdroje dalších informací
Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Email: podatelna@mfcr.cz
Telefon: 257 041 111
Informace na webu:
XX

Webová stránka „norských fondů“ v angličtině – eeagrants.org

XX

Ministerstvo financí – www.eeagrants.cz

XX

Norské velvyslanectví v Praze – www.noramb.cz/News_and_events/EEA_grants

1.2.7 Visegrádský fond
Cíle programu
Dohoda o zřízení Mezinárodního visegrádského fondu byla podepsána dne 9. června 2000
na setkání předsedů vlád zemí V4 v Praze. Cílem fondu je podpora aktivit v oblastech podpory
a rozvoje kulturní spolupráce, vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání, mládeže a přeshraniční spolupráce.

Podpořené aktivity
V současné době jsou otevřeny následující programy:

Malé granty
XX

Podporuje projekty spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 na následující činnosti:


kulturní spolupráce (např. festivaly)



vědecká výměna a výzkum (konference, výzkum, publikace)



školství (semináře, letní školy)



výměna mladých (sport, výchovné aktivity pro děti a mládež)
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přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km
od hranic)


XX

podpora turismu (průvodci, prezentace, veletrhy)

Trvání projektů až půl roku.

Standartní granty
XX

Aktivity podpořené v rámci tohoto programu jsou vcelku stejné jako u Malého
grantu.

XX

Trvání projektu až jeden rok

Strategické granty
XX

Jde o dlouhodobé projekty, projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro
příslušný rok.

XX

Trvání projektu až tři roky

Visegrádský grantový program pro univerzity
XX

podpora kurzů či celých studijních programů věnujících se V4

Visegrád+
XX

projekty zaměřené na přenos know-how mezi nevládními organizacemi visegradské skupiny a západního Balkánu

Visegrádská stipendia
XX

v rámci visegrádské čtyřky

XX

z vybraných třetích zemí do zemí Visegrádské čtyřky

XX

ze zemí Visegrádské čtyřky do vybraných třetích zemí

XX

stipendium na stáž v Open Society Archives na Středoevropské univerzitě
v Budapešti

Mezinárodní visegrádský fond má také speciální programy určené pro spolupráci se zeměmi
východního partnerství (Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou) – V4EaP.

Kdo může získat dotaci?
O dotaci se může ucházet právnická a fyzická osoba vždy jen na konkrétní projekt. Žadatelem nemůže být organizace, která projekt realizuje za účelem zisku, nebo státní organizace.
Žadatelé z V4 mohou žádost podat za předpokladu, že budou mít minimálně dva partnery
z rozdílných zemí V4 (upřednostňuje se zapojení z celé V4).
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Finanční podmínky a podávání žádostí:
Fond bude při financování preferovat ty projekty, do kterých se zapojí co největší počet subjektů ze států V4.
Max. výše malých grantů je 4 000 €. Nejnižší výše standardních grantů je 4 000 €, maximální
výše 10 000 €. Maximální výše standardního grantu není určena. Ve všech případech může
grant dosáhnout max. 70% celkových nákladů na projekt.
Uzávěrka většiny přihlášek je každý rok stejná, a to:
XX

malé granty – 1. březen, 1. červen, 1. září a 1. prosinec,

XX

standardní granty – 15. březen a 15. září,

XX

strategické granty – 15. duben,

XX

standardní granty EaP – 15. září.

Zdroje dalších informací
Informace na webu:
XX

Mezinárodní Visegrádský fond – visegradfund.org

XX

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond

1.3 Kvíz ke kapitole
XX

Co je to sedmiletá finanční perspektiva EU? V jaké její fázi se nyní nacházíme?

XX

Co jsou to strukturální fondy? Existuje v jejich rámci možnost financovat projekty
mezinárodní spolupráce?

XX

Co jsou to komunitární programy? Čím se liší od strukturálních fondů?

XX

Které oblasti podporují komunitární programy?

XX

Jak se jmenuje nejdůležitější program pro období 2014–2020 v oblasti vzdělávání?

XX

Na co je zaměřen program Horizon2020?

XX

Jaké znáte další komunitární programy pro období 2014–2020?

XX

Jaké znáte možnosti financování mezinárodních projektů mimo struktury EU?

XX

Jaké podmínky musí splňovat projekt, aby mohl získat dotaci v rámci Visegrádského
fondu?
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2. Specifika mezinárodních
dotačních programů
aneb V čem se liší od programů, na které už jsme zvyklí

2.1 Programy mezinárodní spolupráce
Pod programy mezinárodní spolupráce rozumíme programy evropské územní spolupráce,
komunitární programy a další mezinárodní dotační programy, například tzv. švýcarské
a norské fondy nebo Visegrádský fond. V předchozí kapitole je uveden výčet aktuálních programů, z kterých lze čerpat financování.
Programy mezinárodní spolupráce mají svá specifika, kterými se odlišují od programů financovaných z evropských fondů.

?

Proč jsou programy mezinárodní spolupráce důležité?
XX

Nový zdroj dotací/financí. Současné programovací období EU (2007–2013) končí
a není jasné, kdy bude reálně možné čerpat dotace z příštího programovacího
období (2014–2020). Tato situace se pravidelně opakuje každých 7 let a mnoho mezinárodních dotačních programů není tímto cyklem ovlivňováno. Může se proto
jednat o zajímavý dotační zdroj, který napomůže překlenout dotačně slabší období.

XX

Budoucí zdroj dotací/financí. Evropská komise dlouhodobě usiluje o posílení
mezinárodních projektů do budoucna, a to jak programů komunitárních, tak
programů Evropské územní spolupráce. Už dnes je možné se na posílení mezinárodních dotačních programů připravit, a to zejména vhodným zasíťováním
organizace na mezinárodní úrovni.

XX

Mezinárodní prestiž. Mezinárodní programy zvyšují prestiž organizací nejen
v očích evropských a vládních institucí, ale také na veřejnosti a v médiích. Prestiž
v rámci projektů mezinárodní spolupráce přináší především jednotlivá mezinárodní setkání a jednak finanční bonus oproti organizacím, které využívají „pouze“
české dotace a strukturální fondy.

XX

Tematická šíře. Velkou výhodou mezinárodních dotačních programů je jejich tematická šíře. Zatímco národní dotace i strukturální fondy jsou často zaměřeny
na velmi úzký výsek podporovaných aktivit, mezinárodní programy poskytují
mnohem větší flexibilitu v rámci širokých tematických skupin (viz přehled komunitárních programů výše).

XX

Informace a know-how ze zahraničí. Mezinárodní dotační programy přinášejí
zahraniční know-how pro české partnery, a to jak odborné znalosti, tak zahraniční zkušenosti a metody práce.
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XX

Pozitivní publicita. Jednou z podmínek mezinárodních dotačních projektů je
zajištění publicity v jednotlivých státech, které se projektu účastní. Každý projekt má proto rozpočet na podporu publicity a na inzerci a propagaci. Ačkoliv je
jen na projektových partnerech, jakou formu publicity zvolí, obvykle se jedná
o výstupy v televizích a rozhlase, na internetu, v odborném i všeobecném tisku
a o propagační akce a předměty.

?

Jaké konkrétní přínosy pro české organizace mají programy mezinárodní spolupráce?
XX

Nové zkušenosti. Mezinárodní spolupráce přináší kontakty s obdobnými organizacemi pracujícími často na jiných principech a v jiném kulturním prostředí.
Část zkušeností je přenositelná do České republiky, část pochopitelně přenositelná
není. Každá taková zkušenost je ale zajímavá a užitečná nejen pro partnerskou
organizaci, ale i pro osobní rozvoj lidí, kteří se projektu účastní.

XX

Nové užitečné kontakty a sítě v ČR i v zahraničí. Projektová konsorcia se neustále proměňují a studnice potenciálních kontaktů je v Evropské unii prakticky
nevyčerpatelná. S každým novým projektovým záměrem, ať je ve schvalovacím
procesu úspěšný nebo ne, vznikají nové osobní i profesionální nebo obchodní
kontakty, nová přátelství a nové spolupráce.

XX

Motivace pro management a zaměstnance. Účast na mezinárodním projektu znamená pro management a/nebo ostatní zaměstnance příležitost vycestovat na zahraniční pracovní cestu a setkat se se zkušenými profesionály
z oboru z celé Evropy. K motivaci osobního růstu přibývá i motivace finanční,
neboť cesty včetně diet jsou hrazeny z projektů. Další motivací je prezentace
úspěchů vlastní organizace v zahraničí, kde bývají často oceněny mnohem
více než doma.

XX

Neočekávané přínosy. Každá spolupráce má neočekávané přínosy. Někdy se
projeví okamžitě, někdy v dlouhodobém horizontu. Může se jednat nejen o nové
partnerství, které přeroste nad rámec projektu, ale například také o věcné dary
bohatších partnerů partnerům s menšími finančními zdroji nebo o nalezení zcela
nových příležitostí.

?

Proč jsou programy mezinárodní spolupráce důležité právě nyní?
XX

Neporovnatelně lepší výchozí pozice pro programovací období 2014–2020. Organizace, které jsou součástí mezinárodních sítí od počátku programovacího
období 2014–2020, budou mít mnohem snazší pozici v celém tomto období – jednak díky osobním kontaktům a jednak díky schopnosti prokázat zkušenosti
s tímto typem projektů a spolehlivost, což je čím dál častější podmínka pro účast
v těchto projektech.
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XX

Možnost začít bez velkých investic. Oproti přípravě projektů pro strukturální
fondy nebo Fond soudržnosti zde není třeba financovat předem drahé projektové
žádosti a přílohy, např. studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy. Důraz je
mnohem více kladen na odbornost, zkušenosti a navrhované aktivity.

?

V čem se liší programy mezinárodní spolupráce od strukturálních fondů?
XX

Zaměřením. Mezinárodní programy jsou zaměřené především na výměnu
zkušeností v celoevropském měřítku, implementace aktivit a případné investice jsou až výsledkem a vyústěním této výměny zkušeností. Ve strukturálních
fondech je cílem realizovat konkrétní investici nebo aktivitu, která je předem
přesně popsaná.

XX

Důrazem na kvalitu. Ve strukturálních fondech často stačí projekty správně vykázat a hodnocením kvality obsahu se nikdo příliš nezabývá. V mezinárodních
projektech je situace zcela odlišná – každá organizace je součástí mezinárodního
konsorcia a v jeho rámci musí obstát a prokázat výsledky na úrovni kvalitativně
srovnatelné s ostatními partnery.

XX

Důrazem na mezinárodní prvek. V projektech strukturálních fondů zpravidla
není zahraničních partnerů zapotřebí. V programech mezinárodní spolupráce je
nutné mít v projektu alespoň jednoho, obvykle však minimálně 2, optimálně 6–8
zahraničních partnerů.

XX

Časovým rozsahem. Mezinárodní projekty mohou být výrazně kratší (např. jen
několik dní), nebo výrazně delší než projekty strukturálních fondů. Zatímco
strukturální fondy mají obvykle maximálně dvouleté projekty, v mezinárodních
programech nejsou výjimkou projekty tříleté.

XX

Síťováním. Zatímco ve strukturálních fondech může projekt podat každý jednotlivý subjekt a hodnocena je kvalita zpracování projektu, v mezinárodních programech musí projekt obvykle podat mezinárodní konsorcium jako celek. Klíčové je
proto zapojení do dlouhodobě úspěšných evropských sítí, které mají zkušenosti
s předkládáním a implementací mezinárodních projektů. Úspěšné sítě řeší konkrétní projekty až desítky let, neboť v projektových cyklech neustále navazují
na předchozí práci. Pokud bude mít vaše organizace zájem o vstup do mezinárodního konsorcia, osobně prověření partneři mají vždy přednost. Důvod je jednoduchý – jednou z nejhorších možných situací při realizaci projektu je vypadnutí některé z předem daných partnerských organizací. U organizací, se kterými probíhá
spolupráce dlouhodobě a na základě dobrých osobních kontaktů, je toto riziko
minimální.
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?

Kdo se může mezinárodních projektů účastnit?

Každý dotační program má svá vlastní pravidla a mnohé programy omezují žadatele jen
na některé právní formy. Pro každou právní formu ale existuje celá řada vhodných programů.
Zúčastnit se tak může každá právnická osoba včetně:
XX

veřejných institucí,

XX

krajů,

XX

obcí,

XX

příspěvkových organizací,

XX

neziskových organizací,

XX

univerzit,

XX

škol a vzdělávacích institucí,

XX

profesních sdružení, spolků, svazků,

XX

hospodářských komor

XX

a firem všech velikostí.

2.1.1 Projektový cyklus mezinárodních projektů
Obvyklý projektový cyklus u projektů strukturálních fondů:
XX

Záměr

XX

Nalezení vhodného programu

XX

Příprava projektu a povinných příloh – studií

XX

Schvalovací proces

XX

Implementace a administrace projektu

XX

Evaluace

Projektový cyklus u mezinárodních projektů se liší u vedoucího a řadového partnera:
XX

XX

Vedoucí partner:


Záměr



Nalezení vhodného programu



Sestavení partnerského konsorcia



Příprava projektu



Schvalovací proces



Implementace a administrace projektu



Evaluace

Řadový partner:


Zapojení do projektu ve fázi přípravy, kontakt s vedoucím partnerem a ostatními partnery projektového konsorcia
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Schvalovací proces



Implementace a administrace projektu



Evaluace

2.1.2 Co je třeba mít na paměti
aneb „Kde je háček“?

Pravděpodobnost úspěchu
XX

U projektových žádostí nikdy neexistuje 100% jistota úspěchu. Neúspěšný projekt
ale neznamená ztracený čas – vždy je možné na základě připomínek hodnotitelů projekt přepracovat a podat znovu, se stejným nebo jiným mezinárodním
konsorciem.

Poradenské firmy
XX

Poradenské firmy účtují vysoké platby předem za zpracování projektové
dokumentace

XX

Předem je těžké posoudit kvalitu poradenské firmy

XX

U mezinárodních projektů jsou náklady „předem“ řádově nižší

Role v projektu
XX

Obecně je lépe začít jako řadový partner, naučit se principy mezinárodních projektů, a teprve později aspirovat na roli vedoucího partnera.

XX

Vedoucí partneři z ČR mají nízké procento úspěšnosti, u řadových partnerů statistický rozdíl není.

Spolufinancování
XX

Spolufinancování není nutné u všech projektů a vždy je předem zcela zřejmé,
zda a v jaké výši je spolufinancování zapotřebí (je tedy možné volit účast pouze
v projektech bez spolufinancování nebo např. projekty s maximální výší spolu
financování 15 %).

XX

Spolufinancování je možné zajistit nejen finanční hotovostí, ale také využitím
jiných zdrojů, kterými organizace disponuje.
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2.2 Kvíz ke kapitole
XX

Co může mezinárodní projekt přinést české organizaci, která se ho zúčastní?

XX

Co je to síťování a co je jeho přínosem?

XX

Jaké jsou hlavní milníky projektového cyklu?

XX

Čím se liší projektový cyklus řadového a vedoucího partnera?

XX

Jak dlouho může trvat mezinárodní projekt?

XX

Je v projektech mezinárodní spolupráce nutné spolufinancování od českých partnerů?
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3. Mezinárodní aspekt
komunitárních programů EU
aneb Jak na to?

3.1 Projektový cyklus aneb „Jak to funguje“ a „Jak
se zapojit“?
Role partnerů
XX

Vedoucí partner


Sledování výzev



Příprava vyváženého mezinárodního konsorcia



Příprava kompletní žádosti o dotaci včetně všech součástí a příloh



Kompletní administrace
Koordinace a vedení administrace všech zahraničních projektových
partnerů
Samostatně nebo za expertní podpory

XX

Partner


Zapojení do konsorcia

3.1.1 Zapojení do projektového konsorcia
Zahraniční organizace připravují tisíce projektů ročně, jde jen o to najít ten pravý. Pro každou
výzvu k předkládání projektů vznikají stovky projektových konsorcií a žádostí.
Mnoho z nich hledá pro své projekty české partnery, a to prostřednictvím:
XX

internetových projektových burz (často na webu příslušného dotačního programu)


vzhledem k tomu, že nové programy 2014–2020 fungují teprve krátce, nejsou
tyto databáze dosud k dispozici

XX

osobních kontaktů


jedná se především o instituce, které se již účastnily nějakého úspěšného
projektu a se stejnými partnery podávají projekt nový

XX

příslušných úřadů


například nabídka českého Divadelního ústavu pro zprostředkování partnerů v rámci programu Kreativní Evropa



velmi aktivní je v této oblasti krajský úřad Středočeského kraje, na jehož
webu lze najít nabídky spolupráce



ke každému programu existuje většinou několik národních databází partnerů, velmi využívané jsou především britské databáze
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XX

sociálních sítí


Facebook: např. skupiny Erasmus+ partner search, Projects Partner Search
nebo Youth projects



Linked-In: BIG PARTNER SEARCH GROUP – Erasmus+, Erasmus + Partner
search, EU PROJECTS PARTNER FINDING, PROJECTS: Find your international
partner nebo EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME – PARTNER SEARCH

XX

mezinárodních komerčních konzultantů (příklad: www.euda.eu).

Na základě analýzy je možné průběžně vybírat ty nejvhodnější projekty s největší šancí
na úspěch. Před souhlasem s účastí organizace v projektu je třeba znát podrobnosti o obsahu,
organizaci a finanční náročnosti. Přehled minimálního rozsahu konkrétních informací,
které je třeba mít před rozhodnutím o vstupu do mezinárodního projektu, je uveden níže
v Tabulce 2 – Základní informace, které je třeba mít před rozhodnutím o zapojení do projektu.

Tabulka 2 – Základní informace, které je třeba mít před rozhodnutím o zapojení do projektu

Název projektu

(název)

Téma projektu

(na co se zaměřuje, hlavní cíl)

Přínos projektu

skutečný přínos pro partnera (prestiž, investice, zlepšení kvality školy,
žáků, nová partnerství)

Kdo může být partnerem

(způsobilost konkrétních typů organizací)

Role partnera:

(do jakých aktivit se musí zapojit, v jakých oblastech bude
spolupracovat)

Partneři

(z jaké země, jaké instituce, není třeba konkrétní název)

Dotační program

(název dotačního programu)

Výše dotace z EU

(jaké je spolufinancování/ min. a max. výše dotace)

Předpokládaná délka projektu

(v měsících)

Na co je možné získat dotaci

(konkrétní náklady, které je možné financovat, např. mzdy, kancelář,
pokrytí ubytování, konferencí, vybavení apod.

Hlavní výstupy projektu

(co bude výsledkem projektu)

?

Zasílají vedoucí partneři vždy konkrétní projektové záměry?

Projektový záměr by měl obsahovat všechny potřebné informace, ne vždy tomu tak ale je.
V případě zájmu o vstup do projektového konsorcia je třeba tyto údaje od vedoucího partnera
(nebo od organizace, která pro něj projekt připravuje) získat.
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?

Může česká organizace zapojení do projektu odmítnout?

Ve chvíli, kdy jsou všechny informace dostupné, je možné provést kvalifikované rozhodnutí,
zda do projektu vstoupit nebo ne. Pokud se organizace rozhodne do projektu nevstoupit, nejedná se o nic neobvyklého ani neslušného. Pokud však organizace odmítne více projektů
za sebou, může se stát, že jí zahraniční partneři přestanou další projektové záměry nabízet.
Je proto výhodné být součástí širší sítě, ze které se téměř vždy nějaký vhodný partner najde;
projektové nabídky potom chodí čím dál častěji.

!

Poznámka

Často se stává, že rozhodnutí je nutné učinit rychle, v řádu dní nebo dokonce hodin. Projekty
jsou často připravovány těsně před uzávěrkou, a to i důvěryhodnými a úspěšnými konsorcii.
Je proto ideální mít pro tento účel dostatečné mechanismy uvnitř organizace – nejlépe obecný
mandát pro konkrétní osobu, která může o účasti v projektu rychle rozhodnout v rozsahu
daného mandátu. Čas může sehrát významnou roli také proto, že pokud se do projektového
konsorcia přihlásí jiný partner z ČR, může být již kapacita konsorcia pro české partnery vyčerpána a organizace tak o možnost vstoupit do projektu přichází.

?

Kdy se zapojit?

Nabídky na účast v projektech přicházejí prakticky nepřetržitě v průběhu celého roku, nabídky zajímavé pro konkrétní typ organizace nebo věnující se konkrétnímu tématu přicházejí
obvykle ve vlnách několikrát za rok, když je otevřena příslušná výzva.
Výzvy lze rozdělit do 3 kategorií:
XX

Průběžné výzvy


Jedná se o výzvy, které jsou otevřené dlouhodobě a vždy, když se nashromáždí dostatek podaných projektů, proběhne jedno kolo výběrového
procesu.

XX

Pravidelně se opakující výzvy


Některé programy jsou dlouhodobě nastaveny na výzvy v určitém intervalu
a je proto jisté, kdy bude vyhlášena ta příští. Příkladem je program Partnerství tzv. švýcarských fondů, kde jsou uzávěrky jednou za tři měsíce, nebo
podprogramy programu Erasmus+.

XX

Jednorázové výzvy


Nejčastějším případem jsou jednorázové výzvy, definující konkrétní podporované aktivity a termín uzávěrky. Ačkoliv se podobná výzva může objevit
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za několik měsíců opět, je třeba vždy pečlivě prostudovat veškeré podmínky –
změna může být v jakémkoliv detailu a každý projekt, který nesplní všechna
formální kritéria, je z hodnotícího procesu vyloučen.

3.1.2 Příprava podání projektu
Mezinárodní konsorcium připraví záměr k podání ve spolupráci se zahraničními partnery. V této fázi je nutná komunikace se zahraničním partnerem, spolupráce na dodání
povinných dokumentů a příloh, zajištění důstojné role českého partnera v rámci aktivit
i rozpočtu projektu.
Je možné (a někdy i nutné) zasáhnout do připravovaných aktivit, rozpočtu a indikátorů
(výsledků a výstupů) projektu.
Aktivity by měly být vhodné pro aktivní zapojení českého partnera a měly by vhodně doplňovat jeho běžnou činnost. Rozpočet by měl obsahovat dostatek prostředků, aby bylo možné
navržené aktivity kvalitně realizovat. Indikátory (například počet nových metodik, počet proškolených osob) by měly být realistické a odpovídat navrhovaným rozpočtovým (finančním)
prostředkům. Je třeba mít na paměti, že výsledná projektová žádost je dílem celého konsorcia, takže ačkoliv se často podaří prosadit všechny požadavky českého partnera na rozpočet
a aktivity, v některých případech je nutné se spokojit s kompromisem, případně i v této fázi
od účasti v projektu ustoupit.
Český partner se obvykle podílí na přípravě minimálně následujících součástí žádosti:
XX

Aktivity projektu

XX

Rozpočet projektu

XX

Výstupy projektu

XX

Šíření výstupů projektu směrem k odborné i laické veřejnosti

XX

Administrativní zajištění projektu

XX

Povinná publicita

Do žádosti jsou od českých partnerů často vyžadovány další doplňující informace, zejména
zkušenosti organizace a jejích zaměstnanců a/nebo spolupracovníků s aktivitami v souvislosti se zaměřením projektu, životopisy klíčových osob v organizaci apod.
Důležitou součástí projektu jsou jeho formální náležitosti. Jejich výčet se zpravidla dozvíte
od vedoucího partnera, případně zároveň z příslušné výzvy k předkládání projektů. Formální
náležitosti jsou klíčové pro to, aby se projektem vůbec začaly úřady zabývat a hodnotit jej.
Mezi nejčastější chyby patří chybějící originál podpisu nebo razítka, nevhodná právní forma
některého z partnerů, překročení limitů (např. nedosažení minimálního počtu partnerů
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v konsorciu, rozpočet převyšující maximální možnou částku apod.) a nedodržení striktního
termínu uzávěrky.

!

Poznámka

Komunikace se zahraničními partnery probíhá takřka výhradně v angličtině. Výjimkou mohou být případní slovenští partneři a pak samozřejmě případy, kdy zaměstnanec české organizace hovoří jazykem některého z partnerů. Komunikace směřující na všechny partnery
bývá zcela výhradně v angličtině.

3.1.3 Podání projektu a schvalovací proces EU
Jakmile je projekt podepsán a podán, není rozumné s ohledem na budoucí vztahy z projektové účasti ustupovat. Je proto rozumné si účast v projektu dobře rozmyslet v předchozích
fázích projektového cyklu.
Schvalovací proces může probíhat přibližně 3–9 měsíců, ve výjimečných případech méně
i více. Jakmile je rozhodnuto, objeví se informace na internetu, zároveň je zvyklostí, že vedoucí partner e-mailem informuje o výsledku všechny řadové partnery (pouze vedoucí partner dostává poštou oficiální vyjádření ke schválení nebo zamítnutí projektu a k důvodům pro
schválení nebo zamítnutí projektu).
V případě schválení dotace je projekt realizován a dotace proplaceny.

3.1.4 Administrace projektu
Po schválení projektu následuje jednání o případných úpravách projektu.
Hodnotitelé obvykle doporučí méně či více zásadní změny v podaném projektu a vedoucí partner je nucen je do projektu ve spolupráci s partnery zapracovat. Po oboustranném odsouhlasení konečného znění projektu je sepsána smlouva mezi vedoucím partnerem a příslušným
poskytovatelem dotace. Následně vedoucí partner sepisuje jednu multilaterální nebo řadu
bilaterálních smluv s jednotlivými partnery. Existují také případy, kdy přímo poskytovatel
dotace podepisuje smlouvu multilaterálně přímo se všemi členy projektového konsorcia.
V případě, že příslušný dotační program nabízí zálohové platby, jsou tyto finanční prostředky
zaslány na účet vedoucího partnera, který je dále přeposílá jednotlivým řadovým partnerům,
nebo přímo na účty jednotlivých řadových partnerů.

48

Následně probíhají aktivity projektu dle sepsané smlouvy a konečné verze projektové žádosti.
Většina dotačních programů vyžaduje průběžné monitorovací zprávy, zpravidla po každých
6 měsících implementace projektu. Průběžné zprávy umožňují také žádat o finanční prostředky, ať už o další zálohy nebo o proplacení uskutečněných výdajů (dle podmínek konkrétního dotačního programu).

!

Poznámka

K proplacení nákladů dojde až po schválení monitorovací zprávy příslušným úřadem. To
může trvat minimálně týdny, maximálně však až měsíce a byly zaznamenány i případy, kdy
schvalování trvalo více než rok. Toto je třeba mít na paměti při plánování cash flow projektu.
Závěrečná monitorovací zpráva shrnuje všechny aktivity i výdaje a obsahuje žádost o proplacení všech zbývajících finančních prostředků dle oprávněně uskutečněných výdajů. Několik měsíců po odevzdání závěrečné zprávy je možné očekávat proplacení všech nákladů (bez
případného spolufinancování).
Monitorovací zprávy připravuje v některých dotačních programech pouze vedoucí partner,
který si k tomu vyžádá podklady od jednotlivých řadových partnerů. Existují také dotační programy, kde každý partner vypracuje vlastní monitorovací zprávu a jejich souhrn pak vedoucí
partner zpracuje do celkové monitorovací zprávy projektu.

3.1.5 Evaluace projektů
Většina projektových konsorcií má zájem vyhodnotit kvalitu svých projektů. Průběžně proto
sbírají zpětnou vazbu od účastníků a buď pomocí vlastních zaměstnanců, nebo externích dodavatelů vytvoří zprávu o kvalitativních přínosech projektu. Výsledkem takového hodnocení
bývá často také návrh dalších kroků, který je možné využít pro zdůvodnění žádosti o další
dotační titul na základě zkušeností, získaných v předchozích projektech.

3.2 Finanční řízení mezinárodního projektu
3.2.1 Oblasti, které je možné financovat z dotací
Možnosti jsou různé v různých dotačních programech, a dokonce i v jednotlivých výzvách
stejných programů.
Obecně je možné náklady projektů rozdělit do následujících kategorií:
XX

Osobní náklady

XX

Cestovné a cestovní náhrady
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XX

Zařízení a vybavení

XX

Služby

XX

Přímá podpora

XX

Křížové financování

XX

Nepřímé náklady

3.2.2 Na co je možné dotace využít?
Nejčastější použití finančních prostředků v mezinárodních projektech:
XX

Mzdy projektového manažera, asistenta, expertů

XX

Konference a semináře – prostory, občerstvení, technické zajištění, honoráře, pozvánky, sborníky, apod.

XX

Akce pro veřejnost – prostory, občerstvení, technické zajištění, honoráře, pozvánky, sborníky, apod.

XX

Cestovné, ubytování, diety – nutné pro účast na zahraničních akcích projektu

XX

Příprava, tisk a distribuce odborných a/nebo propagačních materiálů

XX

Příprava investičních i neinvestičních projektů, analýz, studií, záměrů

XX

Související služby (účetnictví, odborné poradenství, apod.)

Každý náklad musí být „nutný pro dosažení cílů projektu“, aby byl uznatelný! Vždy je třeba
podrobně prostudovat průvodce programem a výzvu.

3.2.3 Specifika finančního řízení mezinárodních projektů, veřejné zakázky
Obecně je nutné řídit se při finančním řízení projektu platnými zákonnými normami země,
ve které je projekt implementován, v našem případě tedy České republiky. Platí to pro výpočet
mezd, cestovních náhrad i veškerých dalších nákladů.
Podmínkou je také nakupovat za ceny obvyklé, a to jak v čase a místě, tak v samotné organizaci. Například platy by měly být obdobné jako platy, které vyplácí organizace mimo evropské
projekty.
Pokud budou veškeré náklady v souladu s českými právními normami a s příslušnou příručkou pro realizaci projektů konkrétního programu, není nutné obávat se auditů ani případných sankcí.
Zvláštní kapitolou jsou zakázky zadávané v rámci projektů. Protože je zakázka financována
(byť při spolufinancování jen částečně) z veřejných zdrojů, jsou všechny zakázky považovány
za veřejné. Musí se proto řídit příslušným zákonem o veřejných zakázkách. Jedná-li se o zakázky malého rozsahu, má každý dotační program svá velmi přísná pravidla pro výběr dodavatelů. Jejich nesplnění vede obvykle ke krácení dotace a bývá jedním z nejčastějších důvodů
nevyplacení dotací na konci projektu.
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3.2.4 Spolufinancování a jak funguje
Mnoho dotačních programů si jako podmínku klade spolufinancování ze strany příjemce dotace. Toto spolufinancování se může pohybovat v rozmezí od 5 do 50 % a při zvažování vstupu
do projektového konsorcia je důležité zvážit, zda je spolufinancování pro organizaci možné.
V ideálním případě projekt umožní rozšířit činnost způsobem, který by jinak musela organizace celý zaplatit z vlastních finančních prostředků – i spolufinancování 50 % je v takovém
případě úspora. Pokud se však jedná o činnost, kterou by organizace jinak nevykonávala, je
třeba celou situaci zvážit. K tomu je důležité vědět, jakým způsobem je spolufinancování ze
strany žadatele řešeno.
Až na výjimky je spolufinancování principiálně pojímáno tak, že je spolufinancován určitý
procentuální díl. Pokud je tedy spolufinancování projektu například 10 %, uhradí EU 90 % veškerých prokazatelných a způsobilých nákladů projektu.
Spolufinancování je pochopitelně možné uhradit v hotovosti, tedy v průběhu platby každé
položky. Existují však i jiné varianty. Obvyklým způsobem, jak spolufinancovat, je vykázání
podílu mzdy zaměstnance, který je placen organizací, ale podílí se na realizaci projektu. Protože se realizaci projektu věnuje v pracovní době, jeho odměna za tento čas může být spolufinancováním. Některé programy umožňují vykázat jako spolufinancování také dobrovolnickou práci (například práci stážistů nebo dobrovolníků, která je sice zdarma, ale přesto je jako
spolufinancování započítána) nebo věcné plnění (například vklad materiálu nebo techniky
do projektu, pokud je možné stanovit jejich přesnou hodnotu). V mnoha programech také se
spolufinancováním pomáhá stát – například program pro sociální začleňování, zaměstnanost a rovné příležitosti (PROGRESS) sice v minulosti vyžadoval spolufinancování, ale české
Ministerstvo práce a sociálních věcí toto spolufinancování českým partnerům proplácelo,
pokud o to včas požádali. V současném období bude tato možnost fungovat například u programu Kreativní Evropa. Spolufinancování je možné hradit také pomocí sponzorských nebo
jiných darů, které organizace získá.
V zásadě je možné uvést, že i malé neziskové organizace, pokud mají zkušenosti s vedením
projektů a jejich spolufinancováním, zvládnou bez významného objemu vlastních zdrojů profinancovat projekty se spolufinancováním až 50 %.
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3.3 Časté chyby v mezinárodních projektech
XX

Formální chyby v žádosti. V tomto případě je žádost vyřazena z hodnocení.

XX

Veřejné zakázky. V případě nedodržení zákona hrozí trestní odpovědnost, v případě
nedodržení závazných postupů u zakázek malého rozsahu hrozí krácení dotace.

XX

Nezpůsobilé náklady. Vzniknou, pokud je z projektového účtu proplacen náklad,
který není způsobilý (ve většině programů např. alkoholické nápoje v rámci občerstvení na seminářích a konferencích nebo např. diety, které jsou chybně vypočítány ve vyšší částce, než jaká odpovídá zákonu) – v takovém případě organizace
vrací neoprávněně vynaložené prostředky a může čelit odpovědnosti za porušení
rozpočtové kázně.

XX

Nedodržení termínů (podání žádosti, monitorovací zprávy, atd.). Při podání
žádosti znamená nedodržení termínu, že žádost nebude hodnocena. U monitorovacích zpráv může znamenat neproplacení nebo zásadní zpoždění proplacení
nákladů projektu.

XX

Nenaplnění indikátorů. Například nevytvoření dostatečného počtu publikací,
neproškolení slíbeného počtu osob – může dojít ke krácení dotace.

3.4 Kvíz ke kapitole
XX

Jaké informace o projektu potřebujete vědět, než se do něj zapojíte?

XX

Má český partner vliv na podobu projektu, když je připravován v zahraničí?

XX

Co se stane, když partner projektu zapomene odevzdat monitorovací zprávu?

XX

Musí i soukromá firma, pokud je partnerem projektu, zadávat zakázky z projektového rozpočtu podle zákona o veřejných zakázkách?

XX

Musí i soukromá firma, pokud je partnerem projektu, zadávat zakázky z projektového rozpočtu podle pravidel konkrétního dotačního programu o zadávání zakázek?

XX

Je nutné poskytnout spolufinancování projektu vždy v hotovosti?

XX

Je možné z dotace zaplatit náklady na organizaci konference?

XX

Je možné z dotace zakoupit osobní automobil?

XX

Je možné z dotace zakoupit pivo na slavnostní večeři k zahájení konference v ČR, kde
se servíruje typická česká kuchyně?

XX

Je možné, aby byl projekt vyhodnocen jako úspěšný, když je projektová žádost podána jen několik hodin po termínu uzávěrky?

XX

Musí český partner vyplnit konkrétní projektovou žádost?

XX

Musí český partner uhradit jeho díl spolufinancování vedoucímu partnerovi?
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4. Nejpoužívanější a nejúspěšnější
metody práce v mezinárodních
sítích
aneb Jak z projektu získat maximum?
Největším přínosem mezinárodních projektů oproti projektům bez mezinárodní účasti je
různorodost projektového týmu. Tato různorodost může projektu dodat úplně nový rozměr
a mělo by se jí v průběhu projektu co nejvíce využít. Každý z týmu disponuje totiž různými
zkušenostmi a know-how, zároveň se však členové týmu shodují ve svých cílech.
Různorodost projektového týmu je zároveň pro všechny účastníky výzvou, neboť je třeba
v průběhu projektu překonávat nejen jazykové bariéry, ale také kulturní rozdíly.
Pro splnění společného cíle je žádoucí co nejlépe využít různorodých zkušeností partnerů, a to
ve všech fázích projektu – od společného plánování přes implementaci až po sdílenou radost
z výsledků projektu.
V rámci této kapitoly si představíme metody vhodné pro práci v mezinárodním týmu, pomocí
nichž lze ke splnění cílů projektu nejlépe využít zkušeností a know-how všech partnerů. Jsou
to především:
XX

inovační metodiky pro práci ve skupinách


brainstorming



brainwalking



metoda 6-3-5



mindmapping



TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních až Invenčních Zadání)

XX

metoda akčního učení (Action Learning Methodology)

XX

metoda hodnocení vrstevníky (Peer Review)

V druhé části kapitoly se budeme zabývat dalšími aktivitami, které jsou obvykle součástí projektu. Jsou jimi:
XX

mainstreaming

XX

diseminace

XX

publicita
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4.1 Brainstorming a jeho variace
Brainstorming je jednou z nejznámějších metod spolupráce ve větších skupinách a týmech.
Charakteristika:
XX

metoda zaměřená na generování co nejvíce nápadů

XX

využívá toho, že členové skupiny se mohou navzájem inspirovat a společně tak
vymyslí více, než kdyby problém řešili jednotlivě

XX

český pojem burza nápadů, většinou se nepřekládá

XX

většina metod zaměřených na produkci množství nápadů je jeho variací

Nejdůležitější zásady brainstormingu:
XX

Žádné hodnocení. Žádný nápad není špatný. I ten zdánlivě nejhloupější může obsahovat důležité prvky nebo alespoň inspirovat ostatní. Proto zveřejněné nápady
nemají být nikým komentovány ani hodnoceny.

XX

Uvolněná atmosféra. V první fázi brainstormingu jde o kvantitu nápadů, proto
by se nikdo neměl bát přijít s nápadem, který nezapadá mezi ostatní. Tomu pomáhá neformální atmosféra, kdy se členové týmu znají a nebojí se kritiky ostatních. Členové skupiny jsou rovnocenní, nikdo není vedoucím, jinak hrozí, že bude
ostatní ovlivňovat a vést jedním směrem.

XX

Zapisování nápadů. Všechny nápady, které byly vyřčeny, je třeba zapsat. Je lepší
mít v místnosti zapisovatele, který se neúčastní vymýšlení, ale soustředí se pouze
na to, aby mu neutekl žádný nápad.

XX

Stanovené hranice. Abychom při brainstormingu neztráceli čas, je třeba na počátku sezení stanovit přesně problém, který se snažíme vyřešit, a cíle, kterých
se snažíme dosáhnout. Jinak se lehce může stát, že vymyslíme mnoho dobrých
nápadů, které ale vůbec nebudou relevantní pro to, co se právě snažíme vyřešit.

?

Na co si dát pozor?
XX

vzhledem k tomu, že výsledek této metody je prezentován jako výsledek celého
týmu, mohou členové týmu ztrácet motivaci k vymýšlení

XX

obava z hodnocení kolegy má vliv na výkon členů týmu, zvláště je-li přítomen
nadřízený

Po kreativní fázi přichází racionální fáze, při které je třeba vyhodnotit ty nejkvalitnější nápady. V této fázi se jednotlivé nápady propojují, ty nerelevantní se vyřazují a společně se
dochází k nejlepšímu řešení problému.
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!

Poznámka

Je třeba se soustředit na to, aby nápady odpovídaly na původní zadání brainstormingu –
možná jsme vyprodukovali skvělý nápad, ale absolutně nespadá do řešeného tématu! Důležitá je také implementace nalezeného řešení. Brainstorming samozřejmě není účelem, ale
pouze prostředkem k dosažení určitého cíle.

+
-

Výhody:
XX

shromáždění velkého počtu nápadů

XX

velká kreativita

XX

vzájemná inspirace

XX

využití všech osob v týmu

Nevýhody
XX

velké množství nápadů ve skutečnosti není k ničemu

XX

nutný týmový duch a dobrá atmosféra

4.1.1 Individuální brainstorming/brainwriting
Účastníci zapisují své nápady na papíry, které se poté vyberou.
Mírnou variací je rozprostřít brainwriting do několika dní a psát nápady na papír volně přístupný například na chodbě firmy, kde lidé často procházejí, nebo v předsálí místnosti, kde se
koná mezinárodní projektové setkání. V průběhu několika dní účastníci narážejí na nápady
kolegů a mají šanci je vylepšovat. Mohou doplňovat vlastní nápady, které je napadají přímo
v průběhu práce.

+

Výhody:
XX

Nikdo se nebojí, že bude za své nápady kritizován, je zajištěná určitá anonymita
nápadů.

XX

-

Zatímco při brainstormingu se dostávají do popředí dominantní jedinci, brain
writing poskytuje možnost se vyjádřit opravdu každému.

Nevýhody
XX

Při klasickém brainwritingu se účastníci nemohou navzájem od sebe inspirovat
(dá se překlenout konáním více kol).
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4.1.2 Brainstorming za použití nejhoršího nápadu
Pokud se zdá, že brainstorming ustrnul na mrtvém bodě, můžeme účastníky vybídnout, aby
se zamysleli nad tím nejhorším možným řešením. To by opět mělo rozproudit diskusi.
Po chvíli je možné se vrátit zpět ke klasickému brainstormingu, například otázkou „Tenhle
nápad je opravdu strašný. Je na něm vůbec něco dobrého?“ nebo „Nedalo by se negací tohoto
špatného nápadu vymyslet vhodné řešení?“

Myšlenková mapa/mindmapping
Účastníci vykřikují nahlas své nápady, které zapisovatel podle jejich instrukcí seskupuje
do podoby myšlenkové mapy.

+

Výhody:
XX

Výsledek brainstormingu je strukturovanější.

XX

Pokud se k myšlenkové mapě vrátíme po nějaké době, snáze pochopíme
myšlenky a souvislosti.

-

XX

Je možné používat šipky, zdůraznění vztahů, zakroužkování apod.

Nevýhody
XX

Ztrácí se bezprostřednost nápadů.

XX

Účastníci jsou nuceni uvažovat logicky nad propojením – možná na úkor
kreativity.

4.1.3 Brainwalking
Technika brainwalkingu je poměrně novou technikou a objevuje se v mnoha verzích. Je založená na tom, že chůze je zdravý pohyb, který podporuje fungování obou mozkových hemisfér.
Často se doporučuje jako cvičení pro zlepšení paměti.
Brainwalking se dá rovněž chápat jako variace brainwritingu/brainstormingu.
Účastníci sezení píší v tomto případě své nápady na tabuli nebo papíry vyvěšené na stěnách
místnosti. Účastníci tedy nesedí, ale pohybují se, celé sezení má větší dynamiku a je akčnější
a méně stereotypní.
Brainwalking je možné využít jako přípravu na kreativní proces.
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Před zahájením sezení lze zařadit procházku jako prostředek pro „nastartování mozku“. Dá
se použít například mezi první a druhým kolem brainwritingu. Při chůzi si účastníci mohou
srovnat v hlavě nápady, které doposud padly, a přijdou na nové.
Celkově jakýkoli pohyb rozproudí krev a prospívá kreativitě.



Příklad: Skupinový brainwalking

Účastníci jsou rozděleni do 5 skupin pro práci na 5 tématech. Kolem místnosti je ke každému
tématu prázdná tabule. Účastníci se ve skupinkách v pevně daném časovém intervalu přesouvají od jedné tematické tabule ke druhé tak, aby postupně prošla každá skupinka všechna
témata. Výhodou je, že u prvního tématu, kdy je pozornost největší, začíná každá skupinka
s prázdnou tabulí, u dalších témat už doplňuje a rozvíjí nápady skupinek, které u tabule byly
dříve.

4.2 Metoda 6-3-5
Metoda 6-3-5 je někdy považována za samostatnou metodu, někdy za formu brainwritingu.
Spadá tedy rovněž mezi techniky, jejichž úkolem je vyprodukování co nejvíce nápadů.
Hesla metody:
XX

6 účastníků

XX

3 nápady

XX

5 minut

Požádáme 6 lidí, aby si sedli do kruhu a na papír během 5 minut sepsali své tři nápady. Následně jsou papíry předány sousedům. Sousedi mohou dále rozvíjet každý ze tří nápadů, případně navrhnout úplně nové nápady. Papír se postupně (během půl hodiny) vrátí ke svému
prvnímu majiteli. Každý člen skupiny na závěr zareaguje na své tři nápady rozvinuté o příspěvky kolegů.

+

Výhody:
XX

I když se průběh sezení natáhne čtením jednotlivých nápadů, během méně než
jedné hodiny získáme 108 nápadů (6 krát 18).

XX

Účastníci se navzájem inspirují.

XX

Prostor dostane skutečně každý, i ti méně průbojní členové skupiny.

XX

Lze identifikovat autora přínosného nápadu – motivační faktor.
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-

Nevýhody

XX

Časový limit může dostat účastníky sezení pod tlak, kdy nebudou schopni být
kreativní.

XX

Účastníci nemají dostatečný prostor, aby rozvedli své myšlenky – musí během
krátkého času pouze stručně předat sdělení tak, aby ho vedle sedící kolega pochopil.

4.3 Strom problému
Při analýze problémů bývá často kromě myšlenkových map využíván nástroj vizualizace problému: tzv. strom problému.
Metoda se hodí do začátku projektu, je možné ji použít už ve fázi plánování. Pomáhá nám
nejen přesně určit problém, který chceme vyřešit, ale také určit jeho příčiny a následky. Tím
nám umožní pochopit souvislosti a vzájemné vztahy mezi jednotlivými částmi problému
a vylepšit cílení projektů a programů na řešení konkrétních otázek.
Strom problému si může nakreslit každý jednotlivec, ale i tato metoda dává vyniknout výhodám mezinárodního týmu.
Strom problému bývá v průběhu sezení přetvořen ve strom cílů. Pokud jsme správně určili
problémy, jejich příčiny a důsledky, lze se k cílům dopracovat během chvilky pouhým přeformulováním vět. Pokud jako příčinu problému definujeme například „nepřesné rozdělení
kompetencí v týmu“, stává se automaticky cílem „upřesnit kompetence v týmu“.
Postup:
XX

Sepsat všechny problémy, které někomu z týmu přijdou na mysl a jsou relevantní.

XX

Relevantní problém je problém, který se v současnosti skutečně vyskytuje, ne ten,
kterého se obáváme, že by se mohl vyskytnout v budoucnu.

XX

Identifikujeme klíčový problém, ten který bude uprostřed grafu, ten který se snažíme primárně vyřešit.

XX

Určíme příčiny a následky klíčového problému.

XX

Sestavíme strom problému.

XX

Strom problému přeměníme na strom cílů/strom řešení.
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Příklad: Přetížení hromadné dopravy ve městě

Na radu města přicházejí stížnosti ohledně přetížené městské hromadné dopravy. Jako klíčový problém je stanoveno nadměrné využívání MHD obyvatelstvem. Radní jsou si vědomi,
že to vede i k příliš velkému počtu aut v ulicích města. Je možno identifikovat vícero příčin –
například nedostatečný počet autobusů MHD nebo nedostatečné využívání jiných možností
přepravy – například chůze nebo jízdy na kole. To má zase své další příčiny a tak dále.
Tyto vztahy můžeme znázornit do stromu problému:

Nezájem lidí o jízdu
na kole ve městě

Nedostatek financí

Nedostatečný
počet autobusů

Málo cyklistů ve městě

Přetížení hromadné
dopravy

Stížnosti obyvatel

Nadměrné využívání
automobilové dopravy
Znečištění ovzduší
a zácpy ve městě

Když máme strom problému hotový, je možné ho přetvořit ve strom cílů. Je třeba buďto investovat peníze do nových autobusů a navýšit počet spojů tak, aby nebyly přeplněné, nebo
podpořit obyvatele města, aby využívali alternativní dopravní prostředek – kolo. Dobře provedenou kampaní, která zvýší zájem obyvatel o cyklistiku, vzroste počet cyklistů a tím dojde
k uvolnění autobusů. Snesitelnější situace ohledně MHD povede k úbytku stížností a zlepšení
kvality ovzduší ve městě.
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4.4 TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních až
Invenčních Zadání)
Jde o propracovanou metodu na podporu technické tvůrčí práce.
XX

Metoda vznikala studiem patentů a zobecňováním úspěšných postupů řešení.

XX

Vznikla v SSSR, dnes ji používá například NASA.

XX

určena především pro


techniky, inženýry, vědce, inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení technických
problémů



pro učitele odborných předmětů, kteří chtějí vychovávat a učit způsobem
inspirativním pro sebe i atraktivním pro budoucí tvůrce nové techniky

Metoda se zásadně odlišuje od brainstormingu, brainwritingu a metody 6-3-5:
XX

nesoustředí se na kvantitu řešení, ale na jejich kvalitu,

XX

čas strávený hromaděním nepoužitelných řešení a jejich analýzu považuje
za ztrátu času,

XX

chce dojít k jednomu vhodnému řešení problému bez dlouhého přebírání variant.

Důležité prvky:
XX

Je třeba překonat psychologickou setrvačnost myšlení.

XX

Je třeba transformovat problém do jeho řešení.

XX

Základem je rozsáhlý informační fond.

Metoda TRIZ sestává ze dvou částí:
XX

Funkčně nákladová analýza – FNA


Během první části procesu si odpovídáme na otázky co a proč, tedy především co a proč chceme inovovat.


XX

Správné zadání je leckdy polovinou úspěšného řešení.

Algoritmus řešení invenčních zadání


Odpovídá na otázku jak – jak je možné inovovat?

S metodou TRIZ je spojen také expertní systém IM (INVENTION MACHINE)
XX

unikátní software pro sběr informací, analýzu, syntézu řešení i verifikaci nalezených řešení

XX

soustřeďuje databázi řešení a patentů – vhodné pro vědce

Většina zásad TRIZ je specifikovaná pro skutečně technologické inovace.
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Pro měkké dovednosti a vzdělávání se dají použít následující zásady:
při funkčně-nákladové analýze, tedy když definujeme problém

XX



víceúrovňové schéma myšlení
v čase – Náš problém je třeba si představit v minulosti, současnosti
i budoucnosti.
v prostoru – Náš problém se týká určitého systému, spadají pod něj
ovšem i podsystémy, on sám patří do určitého nadsystému.



snaha o dosažení technického ideálu
Dosažen pokud systém sám (na úkor zdrojů) vykonává potřebnou činnost a při tom nepřipustí nežádoucí efekty.

při řešení zadání

XX



Řešíme administrativní, technické a fyzikální rozpory, postupujeme od jednoho k druhému a navzájem si jimi pomáháme.

4.5 Peer review – Vrstevnické hodnocení
Další z metod spolupráce ve skupinách je proces peer review neboli kolegiální / vrstevnické
hodnocení.
Anglické slovo peer označuje člověka ze stejné vrstvy, peer review je tedy proces hodnocení,
kdy autor a posuzovatel jsou odborně i jinak rovnocenní. V České republice je vrstevnické
hodnocení například doporučovanou součástí školního hodnocení, kdy žáci/studenti hodnotí
vystoupení svých spolužáků, čímž rozvíjí vlastní komunikační schopnosti a učí se konstruktivní spolupráci.
Peer review je ovšem metodou vhodnou v mnoha dalších oblastech. Používá se ve vědě, kdy
komunita expertů v určité oblasti spolupracuje na přezkoumání vědecké práce svého kolegy.
V této komunitě ovšem většinou panuje tvrdá konkurence, proto je peer review často neefektivní – hodnotitelé nejsou schopni nestranného přezkoumávání.
Existují dva druhy peer review
XX

anonymní


Hodnotitel neví, čí práci hodnotí, a naopak, autor práce dostane posudek
od hodnotitele, ale neví, o koho se jedná.


XX

Výhodou je, že hodnotitel se může zbavit svých předsudků.

otevřené


Autor a hodnotitel se vzájemně znají.



Pokud existují nějaké předsudky, mohou být odbourány ve vzájemné komunikaci.
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Na otevřené peer review může navazovat odpověď autora a přínosná
diskuse.

Peer review je ideální metodou pro mezinárodní spolupráci.
XX

Subjekty, které jsou aktivní ve stejné oblasti, se často také potýkají s podobnými
problémy.

XX

Díky tomu, že působí každý v jiném státě, mají ale odlišné zázemí a odlišné zkušenosti s řešením těchto problémů.

XX

Pokud se zúčastní peer review, má to pro všechny velký přínos.

XX

Partneři jsou schopni si navzájem poskytnout skutečný pohled zvenčí.

Pro peer review je důležitých několik zásad:
XX

Peer Review není kontrola. Peer review nepřináší pohled nadřízené autority, ale
názor zkušeného kolegy či kolegů. V průběhu procesu se učí všichni účastníci –
hodnocený i hodnotitelé – všichni by také měli mít užitek z výsledku procesu.

XX

Cílem není bezúčelná kritika. Cílem je, aby hodnocený partner získal realistický
pohled na své výsledky a přístupy. Pohled hodnotícího partnera je sice pohledem
zvenčí, ale zároveň pohledem osoby stejně postavené a pravděpodobně potýkající
se se stejnými problémy.

XX

Peer review není zkouška. Hodnocený partner nesmí brát peer review jako test
jeho schopností. Naopak, musí tento celý proces brát jako možnost rozvinout své
dovednosti. Situace nemůže skončit prohrou hodnoceného ani hodnotitele, jedná
se o situaci, ze které oba vyjdou jako vítězové.

XX

Peer review posiluje partnerství. Jak hodnocený, tak hodnotitelé v průběhu
této aktivity rozvinou svou schopnost a ochotu sdílet s druhými své zkušenosti.
Hodnotitelé se navíc učí pozorovat a interpretovat a podávat konstruktivní
návrhy řešení.

Peer review má následující fáze:
XX

Přípravná fáze. V přípravné fázi je třeba stanovit, které oblasti budou podléhat
hodnocení. Je třeba mít na paměti, že nejde o hodnocení partnera jako takového,
ale o hodnocení jeho činnosti. Hodnocený sám může předem nastínit, kde vidí
slabá místa své činnosti. Svým kolegům poskytne podklady nutné k provedení
peer review – svou výroční zprávu, koncepci budoucího rozvoje a jiné relevantní
dokumenty. Vždy se ovšem musí snažit držet se vymezené oblasti a kolegy nezahlcovat zbytečnými informacemi. V přípravné fázi by také měla být stanovena
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kritéria hodnocení, aby byly výsledky z jednotlivých peer review v rámci jednoho
projektu srovnatelné.
XX

Vlastní peer review. Poté, co si hodnotící kolegové prošli poskytnuté materiály,
nastává praktická část peer review. Její průběh se samozřejmě liší podle oblasti,
v které spolupráce probíhá. Většinou má peer review formu hodnotící návštěvy,
kdy se hodnotitelé přímo přijedou podívat na činnost hodnoceného. Nejdůležitější
částí je poskytnutí zpětné vazby hodnocenému a následná diskuse.

XX

Vypracování zprávy. Pokud mají obě strany zájem, může být z celého procesu vypracována hodnotící zpráva. Tu vypracují společně hodnotitelé a hodnocený k ní
pak může připojit své připomínky, které by měly být do hodnotící zprávy zapracovány. Hodnotící zpráva obvykle obsahuje také konkrétní doporučení, které mohou
mít podobu akčního plánu nebo jeho základu.

XX

Zapracování výsledků. Čtvrtá fáze už ve své podstatě není součástí peer review,
ale bez ní by celý proces postrádal smysl. Jde o to, že výsledky a doporučení, které
vznikly v průběhu procesu a jsou zapracovány v hodnotící zprávě, musejí být přeneseny do konkrétních opatření na zlepšení činnosti hodnoceného. V rámci čtvrté
fáze by měl vzniknout akční plán uvnitř organizace pro zapracování výsledků,
který by měl být samozřejmě také naplňován. Pokud je to třeba, mohou být hodnotitelé dále k dispozici pro zodpovězení dotazů a pomoc s realizací.

Každý projekt má svá specifika, ale určité rysy peer review zůstávají stejné.
XX

Důležité je stanovit si úzce definovanou oblast, kterou chceme vylepšit.

XX

Je třeba nezabíhat do zbytečné kritiky v jiných oblastech nebo do kritiky partnera
samotného.

XX

Hodnocený partner musí být otevřený připomínkám a také odhodlaný je následně
implementovat.



Příklad č. 1 – Spolupráce základních škol

Pokud se spolupráce zúčastní více partnerů, je nutno zvážit, zda je nutné, aby se každý partner zúčastnil hodnocení všech ostatních partnerů. V mezinárodních projektech je obvyklé, že
se hodnocení konkrétního partnera účastní zástupci všech nebo alespoň několika vybraných
zahraničních partnerů, nikoliv pouze jednoho z nich, aby byl přínos co největší. Úspory nákladů je možné dosáhnout využitím řetězového hodnocení – škola A hodnotí školu B, škola B
hodnotí školu C a škola C hodnotí školu A. Všechny čtyři fáze tedy probíhají vícekrát.
V přípravné fázi je třeba stanovit průběh hodnocení a účastníky hodnocení. Hodnocená škola
stanoví oblast, kterou by chtěla s pomocí kolegů vylepšit (používání IT techniky při výuce,
komunikace s rodiči, zabezpečení stravování pro žáky apod.). Obě školy stanoví tým, který se
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hodnocení zúčastní. Mělo by jít o lidi zkušené v dané oblasti a schopné poskytnout nezávislé
hodnocení. Hodnocená škola poskytne s předstihem hodnotitelům dokumenty týkající se
dané oblasti – výkazy, výroční zprávy apod. Hodnotitelé tyto dokumenty prostudují před hodnotící návštěvou, mohou si připravit doplňující dotazy na hodnocenou školu případně na jiné
osoby (zaměstnance apod.).
V rámci hodnotící návštěvy hodnocená škola provede kolegy po svých prostorách a dá jim
možnost promluvit s relevantními osobami (učiteli, žáky, rodiči, kuchaři apod.). Hodnotitelé
v průběhu nevyjadřují své názory, pouze si zapisují své postřehy a můžou klást doplňující
dotazy. Teprve v závěru návštěvy poskytnou týmu z hodnocené školy první zpětnou vazbu.
Po hodnotící návštěvě následuje sepsání hodnotící zprávy. Hodnotitelé zde uvedou své postřehy a návrhy na vylepšení situace. Tým hodnocené školy zprávu doplní. V ideálním případě
by zpráva měla obsahovat návrh postupů na vylepšení situace (akční plán nebo jeho základ).
Následuje implementace výsledků peer review. Hodnocená škola vybere tým, který bude pracovat na zlepšení situace na škole v souladu s hodnotící zprávou a akčním plánem.



Příklad č. 2 – Spolupráce regionů v oblasti využívání zelené energie

V rámci přípravné fáze hodnocený region stanoví oblast, ve které by chtěl být zhodnocen (využívání větrných elektráren, informovanost o zelené energii, finanční podmínky pro investory aj.) a poskytne hodnotitelskému týmu podrobné informace o situaci v regionu. Přípravy
na hodnotící návštěvu by měly zahrnovat naplánování návštěv relevantních míst (větrných
elektráren, informačního centra apod.), setkání s relevantními stakeholdery (firmami, neziskovými organizacemi) apod.
V rámci hodnotící návštěvy následně může proběhnout návštěva těchto míst, workshopy se
stakeholdery, pro které může mít hodnotitel připravený dotazník apod. Za průběh návštěvy
je většinou zodpovědný tým hodnoceného partnera. To zahrnuje i logistickou organizaci návštěv apod.
Po uskutečnění hodnotící návštěvy by měla být ve spolupráci hodnoceného a hodnotících
regionů zpracována hodnotící zpráva. Na hodnotící zprávu navazuje akční plán, do kterého
jsou začleněny výsledky celého hodnotícího procesu.

4.6 Action learning – Akční učení
Metoda akčního učení využívá dávno známé skutečnosti, že to, co si můžeme sami vyzkoušet,
si zapamatujeme lépe než to, co pouze vidíme a slyšíme. Nejde samozřejmě pouze o zapamatování, ale hlavně o celkové porozumění problematice.
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XX

Praktický přínos učení. Učení nemá přínos pouze pro studenta, ale v jeho průběhu je rovnou vytvářen praktický výstup.

XX

Využití ve firmách. Často se využívá například v postgraduálním studiu nebo
ve firemních kurzech, kdy zaměstnanec firmy chodí na kurz, na kterém pod vedením lektora přímo řeší konkrétní problémy svého podniku.

Metoda akčního učení tedy nesází ani na četbu knih, ani na studium vzorových příkladů
úspěšných projektů. Při metodě akčního učení přímo vzniká živý projekt, který odpovídá
požadavkům a potřebám účastníka tohoto učení. Dá se předpokládat, že pokud se někdo
přihlásí do vzdělávacího kurzu, řeší nějaké praktické problémy, které chce po absolvování
tohoto kurzu vyřešit. Pokud jeho cílem není pouze titul před jménem, od kurzu si pravděpodobně slibuje, že znalosti během něj získané mu ve vyřešení těchto problémů napomůžou.
Pokud kurz probíhá metodou akčního učení, s řešením těchto problémů se začne ihned
v průběhu kurzu.
Metoda akčního učení nemusí být samozřejmě aplikována pouze v rámci kurzu. Naopak podobně jako v případě metody peer review, může být akční učení prováděno v rámci skupin
profesionálů, kteří si navzájem vyměňují zkušenosti. Nejde tedy o získávání akademických
nebo jiných faktografických znalostí, ale o rozvíjení praktických dovedností používaných při
práci a o předávání zkušeností. Je ideální učební metodou, která je orientovaná na praxi.

Hlavní výhody akčního učení jsou následující:
XX

zaměření na prakticky orientované dovednosti a eliminace zbytečné teorie, což je
zvláště důležité pro účastníky dalšího vzdělávání;

XX

získání zpětné vazby od partnerů a vzájemné sdílení zkušeností od lidí na podobné pozici a v podobné situaci;

XX

získání zpětné vazby v návaznosti na řešení praktického problému – funguje to, co
jsem se naučil, při aplikaci v praxi? Pokud ne, možnost přizpůsobení nově vzniklé
situaci, společné hledání nového řešení;

XX

po osvojení metod akčního učení se dá využívat při praktických činnostech, aniž
by bylo třeba na to věnovat energii navíc – učení za pochodu;

XX

pro zaměstnavatele je jedinečnou možností, jak zaměstnance podpořit v dalším
vzdělávání a mít zajištěný praktický výstup.

Metoda akčního učení je vhodná zejména v případě, kdy se chceme naučit něco vytvářet. Její
hlavní výhoda tkví v tom, že požadovaný výstup může být vytvořen za přispění partnerů
přímo v průběhu učení.
Učení často probíhá formou workshopů, na kterých pod vedením lektora probíhá tvorba
výstupu.
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Akční učení má šest hlavních komponent:
XX

Problém. Na začátku existuje naléhavý a významný problém, u kterého na první
pohled není lehké najít řešení.

XX

Tým účastnící se akčního učení. Existuje tým, do jehož kompetence spadá vyřešení tohoto problému. Ideální tým pro akční učení sestává ze 4–8 lidí z různorodého prostředí a s různými zkušenostmi.

XX

Proces učení. Proces akčního učení zahrnuje nejprve pozorné kladení otázek tak,
aby byla zjištěna pravá povaha problému. Teprve pak je možné najít možná řešení
a teprve potom je třeba přistoupit k akci. Otázky vytváří v týmu dialog a díky nim
vznikají inovativní myšlenky.

XX

Vyřešení problému. Základním znakem akčního učení je to, že zdánlivým nalezením řešení proces nekončí. Tým musí mít možnost okamžitě toto řešení aplikovat na daný problém a průběžně opravovat případné chyby.

XX

Oddanost učení. Přestože vyřešení určitého problému je pro účastníky přínosem,
jedná se pouze o krátkodobý přínos. Skutečnou strategickou hodnotu je to, co se
účastníci naučili a co nyní můžou například předat svým kolegům nebo dále
využívat.

XX

Kouč. Zvláště pokud se jedná o tým bez zkušeností s akčním učením, je potřeba
kouč, který pomáhá členům týmu přijít na to, jak správně definovat svůj problém
a jak se správně učit. Směřuje členy týmu k tomu, aby si vzájemně naslouchali,
aby si poskytli užitečnou zpětnou vazbu atd.

4.7 Katalogy dobré praxe
Jedním z nejobvyklejších nástrojů mezinárodní spolupráce je vzájemná výměna příkladů
dobré praxe ze zúčastněných regionů.
Pro využití případových studií je dobré, aby byly předem stanoveny parametry pro výběr
těchto příkladů a následně stanovena jednotná struktura pro zpracování studií. Jednotlivé
případové studie jsou poté snáze porovnatelné a publikovatelné, ať už na internetu nebo v tištěných katalozích.



Příklad: Katalog dobré praxe aktivního stárnutí – projekt PLAS

Demografické změny s sebou přinášejí celou řadu společenských problémů, kterým jsou vystaveny všechny státy EU. Protože jak vlády, tak místní společenství a neziskové organizace
na tyto změny reagují, jedná se o ideální příklad tématu, kde je velmi užitečná mezinárodní
výměna zkušeností a sdílení dobré praxe. Příklad katalogu dobré praxe, vytvořeného dle jednotné metodiky v rámci projektu mezinárodní výměny zkušenosti, je k dispozici na webu
http://plas.fmconsulting.cz.
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4.8 Další aktivity v průběhu projektu – diseminace,
propagace a mainstreaming
Důležitou součástí práce na projektu je také mainstreaming a diseminace výstupů, to vše doprovázené kvalitní publicitou a propagací projektu. Zatímco v předchozích kapitolách jsme si
ukázali, jak je možné se prostřednictvím strukturované práce s využitím úspěšných metodik
dobrat konkrétních výsledků, nyní se podrobněji podíváme na způsoby, jak výsledky využít
v praxi a dát je na vědomí a k využití cílovým skupinám projektu a veřejnosti.
Diseminace je podobně jako publicita vlastně šíření informací. Zatímco publicita se soustředí
na šíření informací o projektu jako takovém, cílem diseminace je šíření výsledků projektu.
Prostředky diseminace a propagace:

Propagace

Internet

Na webových stránkách partnerů jsou
zveřejňovány informace o projektu:
XX upozornění na to, že je projekt připravován
XX oznámení o zahájení projektu
XX informace o jednotlivých aktivitách
XX informace o projektových partnerech

Diseminace
Na webových stránkách partnerů jsou
zveřejňovány výsledky projektu, jako například
XX
XX
XX
XX
XX

metodiky
handbooky
návody
katalogy dobré praxe
vytvořené aplikace/e-learningy

Výstupy projektu na webu (společně
s tištěnými publikacemi) jsou často velmi
důležitou součástí udržitelnosti projektu.

Může být zřízena speciální internetová stránka projektu.
Často se dá zdarma využít webová stránka řídící agentury/příslušného ministerstva apod.,
a to jak pro propagaci projektu, tak pro diseminaci výsledků.
Je vhodné využívat sociální sítě.

E-mailová
komunikace

V rámci projektu je možné pravidelně
vytvářet zpravodaj, který informuje
o partnerech, proběhlých a plánovaných
akcích apod. Ten můžeme rozesílat
zainteresovaným osobám/cílové skupině.

Zainteresované osoby je možné už v průběhu
projektu informovat o dílčích výsledcích
projektu. Zvláště důležité je šířit výsledky
projektu po jeho ukončení. V závěru projektu již
máme také nashromážděny kontakty
na cílovou skupinu.

Pozor na ochranu osobních údajů. Zvláště pokud chceme rozesílat informace častěji
v podobě newsletteru, je třeba si vyžádat souhlas příjemců.
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Propagace

Tisk, letáky,
publikace

Diseminace

Je možné vytvořit letáky se základními
informacemi a ty distribuovat na akcích
probíhajících v rámci projektu.

Výsledky projektu, zvláště jde-li o katalog
dobré praxe, metodiku, příručku nebo učebnici,
je třeba dát do tištěné formy a distribuovat
mezi cílovou skupinu.
V některých projektech je toto jediným
„hmatatelným“ výsledkem projektu, pokud
nepočítáme výstupy zveřejněné na webu.

V rámci propagace je vhodné využít
denního tisku nebo ještě lépe odborných
periodik k propagaci projektu a oslovení
cílové skupiny.

Výsledky projektu lze prezentovat v odborných
publikacích a tím zajistit jejich rozšíření mezi
cílovou skupinu.

Při všech činnostech v rámci projektu, ale především v rámci vytváření tištěných materiálů,
je třeba věnovat pozornost povinným pravidlům publicity, má-li využitý program taková
pravidla. Především jde o to, aby nikde nechybělo logo programu, z kterého je projekt
financován, případně povinná klausule o podpoře z EU.
Konference (zvláště závěrečná konference
projektu) jsou ideálním prostředkem
diseminace jeho výsledků.
Je třeba dbát na strukturu pozvaných osob, aby
se informace dostaly skutečně k relevantním
osobám.

Konference,
semináře

Upomínkové
předměty

Upomínkové předměty (propisky, bločky
a jiné drobnosti) jsou velmi často
součástí propagace projektu.

Mainstreaming je aktivita, která se blíží diseminaci, ale klade si vyšší cíle. Zatímco diseminace znamená pouze šíření informací o výsledcích mezinárodních projektů, mainstreaming
znamená přenášení těchto výsledků do každodenní praxe.
Mainstream je slovo označující hlavní proud, hlavní názorový proud. Postupy, které jsou součástí mainstreamu, jsou všeobecně známé a využívané, normální a běžné.
Mainstreaming je tedy proces, kdy se z inovativních a nových závěrů projektu partneři snaží
udělat běžně uznávanou praxi. To v sobě obnáší rozšíření těchto závěrů, ale nejen to. Je třeba
přesvědčit relevantní aktéry, že tyto praktiky vyvinuté v rámci projektu jsou těmi pravými,
které vedou k žádoucím výsledkům.
Není ovšem třeba propagovat výsledky projektu za každou cenu. Je možné, že výstup projektu
není takový, jaký jsme si představovali, že řešení, od kterého jsme si mnoho slibovali, se
neosvědčilo. I v tomto případě je důležitá diseminace i mainstreaming. Cílem v tomto případě
je to, aby se chyby učiněné v rámci projektu již neopakovaly.
Rozlišujeme dva typy mainstreamingu:
XX

Horizontální mainstreaming – používá se mezi podobnými typy organizací, jako
jsou partnerské organizace. (Příklad: V rámci projektu zaměřeném na IT kompetence byla vytvořena příručka pro efektivní používání interaktivní tabule učiteli
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na ZŠ. V projektu bylo zapojeno několik škol a tato příručka se nyní šíří mezi
další školy.)
XX

Vertikální mainstreaming – jde o šíření výsledků projektu směrem k osobám,
které mají na starosti vytváření politik, strategických koncepcí, zákonů atp. (Příklad: Kromě příručky pro používání interaktivní tabule byla v rámci projektu
vypracována i studie, která prokazuje pozitivní důsledky využívání IT ve výuce
na kvalitu vzdělání. Tato studie bude nyní poskytnuta Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy spolu s požadavkem, aby studii vzalo na vědomí při zpracovávání školních osnov.)

4.9 Kvíz ke kapitole
XX

V jakých případech budeme preferovat brainwriting před brainstormingem?

XX

Jaké navrhujete využití brainwalkingu?

XX

Proč se metoda 6-3-5 jmenuje právě takto?

XX

Jaké jsou výhody myšlenkových map?

XX

Jakých zásad se musíte držet při provádění peer review?

XX

Jaká je největší výhoda akčního učení?

XX

Jaký je rozdíl mezi propagací a diseminací?

XX

Co je cílem mainstreamingu v rámci mezinárodních projektů?
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5. Příklady dobré praxe
Tato kapitola obsahuje popis některých úspěšně zrealizovaných mezinárodních projektů, kterých se účastnil český partner. Vzhledem k tomu, že nové mezinárodní dotační programy
stojí právě na svém počátku, jsou příklady dobré praxe z období 2007–2013.

Save Water – Save Future
Program

V rámci komunitárního programu Mládež v akci
Mládež v akci, Akce 3 – Mládež ve světě, Akce 3.1 – Výměna mládeže

Partneři

35 mladých lidí ze Srbska, Bulharska, Rumunska, Makedonie a České republiky.

Datum
realizace

od 4. do 13. května 2012

Téma a cíle
projektu

Projekt byl zaměřený na neformální vzdělávání v oblasti životního prostředí s důrazem
na výuku o vodě a na její každodenní využívání.

Aktivity
a metody

Veškeré aktivity probíhaly formou interaktivních workshopů, skupinových prezentací
a simulačních her, při kterých dostali účastníci projektu možnost nejen rozšířit svoje
odborné znalosti v tématice projektu, ale i zlepšit své komunikační dovednosti. Součástí
programu byla i návštěva staré čistírny odpadních vod v Bubenči a odborná přednáška
na České zemědělské univerzitě. Projekt byl zakončen tvůrčí činností na téma vody
a jejího užití, které pak účastníci prezentovali na Staroměstském náměstí a diskutovali
s kolemjdoucími o problematice životního prostředí.

Výstupy
projektu

Zvýšení povědomí o životním prostředí a důležitosti jeho ochrany, především u 35
mladých účastníků, ale zároveň upozornění na danou problematiku i osoby mimo projekt
– Pražany a turisty.

Financování
projektu

Celkový rozpočet projektu byl téměř 16 000 EUR, účastníci si hradili cestovní náklady
do výše 30% celkových nákladů.

Český
příjemce
dotace

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., byl vedoucím partnerem projektu odpovědným
za administrativní přípravu (koordinace partnerů, příprava společného setkání
a vyhodnocení) a koordinaci aktivit během průběhu projektu.
Díky projektu měli mladí lidé z pěti evropských zemí se zájmem o ekologii příležitost
diskutovat a vyměnit si zajímavé postřehy o ochraně přírody. Intenzivní týdenní setkání
přispělo k navázání nových přátelství a rozšíření kulturních obzorů a jazykových
schopností všech účastníků.

Více informací

O projektu na stránkách Institutu pro regionální rozvoj – iregio.org

Projekt RENEW – Readdressing Education in Nourishing Expert Skills
Program

Projekt partnerství v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci.

Partneři

Projektu se zúčastnilo 13 partnerských organizací z Itálie, Maďarska, Řecka,
Portugalska, Belgie, Turecka, Lotyšska, Rumunska, Polska, České republiky, Bulharska
a Malty.
Byly mezi nimi neziskové organizace zaměřené na vzdělávání nebo mezinárodní
spolupráci, veřejné vzdělávací instituce i soukromé společnosti.

Doba realizace

srpen 2010 – červenec 2012 (24 měsíců)
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Téma a cíle
projektu

Hlavním cílem RENEW bylo vytvořit mezinárodní platformu pro sdílení znalostí
a zkušeností v oblasti financování a realizace projektů z prostředků evropských fondů.
Tím projekt přispěl ke zvýšení spolupráce evropských partnerů na takových projektech.

Aktivity
a metody
použité
v průběhu
projektu

Realizace probíhala v několika fázích:
vytvoření online balíčku nástrojů pro spolupráci (internetové fórum, internetové stránky,
adresář partnerů a e-learningová platforma)
dvanáct přednášek v partnerských zemích o fondech a programech EU a souvisejících
tématech
vypracování tzv. národních zpráv, které obsahují popis situace v dané zemi a užitečné
odkazy a rovněž jsou umístěny na internetu
evaluace výsledků
diseminace výsledků
Projekt využívá metodiku peer-to-peer hodnocení. Všichni účastníci byli zároveň učiteli
i žáky. Každý z partnerů měl zkušenosti s fondy a programy EU a projekty
financovanými z těchto fondů, o které se podělil se svými partnery v projektu. Ostatní
organizace na oplátku poskytly zpětnou vazbu.
Výstupem projektu je webové rozhraní, na kterém je možné si stáhnout materiály ze
všech konferencí proběhlých v rámci projektu. Stránky obsahují mimo jiné 19 lekcí
k vedení projektů financovaných z evropských fondů. Jednotliví partneři v nich mimo
jiné představují projekty, kterých se zúčastnili, a na jejich příkladu prezentují vhodné
postupy pro spolupráci. Dalšími tématy lekcí jsou například:
XX

XX

XX

Výstupy
projektu

XX

XX

XX
XX

používání e-learningu ve vzdělávání dospělých – autorem je belgický partner Niewue
Media School, této tématice byl rovněž věnován workshop v Praze
metodologie GOPP (Goal Oriented Project Planning) – autorem je bulharský partner
PIN Education
plánování rozpočtu a finanční vedení projektu – autorem je řecký partner KINNO
Consultants
právní aspekty podávání žádostí o grant, způsobilost partnerů – autorem je italský
partner Studio Crastolla
zapojení mládeže do evropských programů – autorem je litevský partner Ludza Youth
Club “Umbrella”
projektové partnerství – autorem je maltský partner FOSTER
a další

Každý z partnerů se zaměřil na to, co považuje za svou silnou stránku, a v této oblasti
se snažil předat know-how partnerům. V rámci projektu byly rovněž prezentovány
národní systémy a operační programy v partnerských zemích, aby se partneři seznámili
s fungováním evropských programů v zahraničí.
Dalším výstupem projektu je také online katalog na vyhledávání partnerů pro
mezinárodní projekty.
Financování
projektu

Každý z partnerů dostal grant od své národní agentury v závislosti na počtu mobilit.
Český partner (Evropská rozvojová agentura) získal na realizaci 12 mobilit a ostatních
projektových aktivit 13 200 EUR.

Český příjemce
dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace
projektu

Evropská rozvojová agentura byla aktivně zapojena do realizace projektu, zástupci ERA
se účastnili všech projektových setkání v průběhu projektu. Dále ERA uspořádala
třídenní mezinárodní projektové setkání v Praze v březnu 2012. ERA také připravila
a realizovala v rámci projektu dvě přednášky, jednu o možnostech využití prostředků
ERDF pro malé a střední podniky, druhou o využití metody Místních akčních plánů (LAP)
a Regionálních akčních plánů (RAP) v projektech. V neposlední řadě ERA zpracovala
národní zprávu za Českou republiku a uspořádala diseminační seminář o projektu.

Více informací

Webové stránky projektu – leonardorenew.weebly.com
Projekt na stránkách Evropské rozvojové agentury – www.eracr.cz
Výstupy projektu jsou rovněž shrnuty v databázi European Shared Treasure.
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BICY – Cities and Regions for Cycling
Program

Operační program Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa (OP Central Europe).

Partneři

Projektové konsorcium bylo tvořeno 10 partnery pocházejícími z Rakouska, České
republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Slovenska a Slovinska. Projekt sdružoval partnery,
kteří měli rozsáhlé zkušenosti s cyklistikou, i partnery, kteří byli ohledně podpory
cyklistiky začátečníky.
Mezi partnery bychom našli například:
XX italské město Ferrara, které patří mezi evropskou špičku v používání kol, a proto může
poskytnout svým partnerům v projektu neocenitelné zkušenosti
XX Europa Programm Center (EPC) v Erfurtu, což je agentura zřizovaná spolkovou zemí
Durynsko s cílem zvýšit účast durynských subjektů na evropských programech
XX Košický samosprávny kraj
XX Regionální rozvojové centrum Koper ve Slovinsku
XX italská provincie Ravenna
XX Odbor civilního a materiálového inženýrství a životního prostředí univerzity v Bologni
XX Evropská rozvojová agentura z Prahy

Datum realizace

únor 2010 – duben 2013 (36 měsíců)

Téma a cíle
projektu

Projekt BICY se zaměřil na mobilitu ve střední Evropě a využití bicyklu jako dopravního
prostředku ve městech. Jeho cílem je rozvoj uceleného a jednotného plánování
cyklistické dopravy ve městech, dále propagace cyklistiky jako klíčového komponentu
městské dopravy mezi občany, ale také zvyšování povědomí o cyklistice
na „rozhodovací“ úrovni.
Projektové partnerství se zaměřilo jednak na posílení kapacity zkušených partnerů
(jako Ferrara), jednak na asistenci začátečníkům (Praha).

Aktivity
a metody

V průběhu projektu proběhly SWOT analýzy v domovských regionech projektových
partnerů, na základě nichž byla sestavena nadnárodní SWOT analýza.
V rámci projektových setkání si partneři vyměnili příklady dobré praxe, např. v přístupu
veřejných institucí k cyklistice nebo týkající se efektivity veřejných investic a kampaní
na podporu cyklistiky.
V rámci projektu BICY byla část projektového rozpočtu (cca 1/10 celkových prostředků)
určena na investice. Např. maďarský partner – město Budaörs – z prostředků projektu
vybudovalo elektrizovanou úschovnu kol a slovinská instituce Velenje celoměstský
systém půjčování kol.

Výstupy
projektu

Dílčími výstupy projektu jsou SWOT analýzy v každém z partnerských měst. Na jejich
základě pak v rámci projektu vznikla nadnárodní strategie pro podporu cyklistiky.
Výstupem z projektu jsou také studijní návštěvy a tréninkové semináře určené pro
klíčové aktéry (zastupitelé, dopravní urbanisté, členové neziskových organizací), tedy
zvýšení informovanosti rozhodujících hráčů na poli dopravní politiky. Výsledkem
projektu je také zvýšení povědomí o udržitelné dopravě ve všech partnerských
regionech.
V neposlední řadě jsou důležité také materiální výstupy projektu v rámci investiční části
projektu. Partneři si v průběhu projektu ověřili, že i pomocí drobných investic lze
dosáhnout působivého účinku (zvýšení povědomí a rozvoje cyklistiky, účast občanů
a využívání kol jako dopravního prostředku).

Financování
projektu

Rozpočet projektu přesahuje 2 mil. EUR, z toho cca cca 230 tisíc EUR je určeno
na investice.

Český příjemce
dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.
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Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Role Evropské rozvojové agentury spočívala především v tom, že zprostředkovala
výstupy projektu relevantním aktérům a institucím. Evropská rozvojová agentura
na tomto projektu spolupracovala zejména s městskou částí Praha 5, neziskovou
organizací Auto*Mat a řadou předních odborníků na cyklistiku. Úspěšná spolupráce
byla symbolicky završena předáním „Akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury
v letech 2013–2015 na území MČP5“ v dubnu 2013.
Kromě toho byla ERA zodpovědná za provedení SWOT analýzy pro Prahu, zajišťování
podkladů pro nadnárodní studii, realizací kampaní na podporu cyklistiky a uspořádáním
závěrečné konference projektu v Praze v lednu 2013.

Více informací

O projektu na stránkách Evropské rozvojové agentury – www.eracr.cz
Projektové stránky - www.bicy.it

KEYROMA – Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností
s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb
Program

Projekt byl financován z Programu celoživotního učení – jde o multilaterální projekt
Grundtvig.

Partneři

Do projektu je zapojeno šest partnerů z pěti evropských zemí (Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Rumunsko a Španělsko).
Koordinátor projektu je španělská soukromá společnost poskytující výcvik
a poradenské služby v nejrůznějších oborech, Instituto de Formación Integral.
Partneři:
XX Romi Serseni je španělská nezisková organizace pracující především s romskými
ženami. Pomáhá upevňovat hodnoty tolerance a realizuje projekty zaměřené na společenskou a pracovní integraci.
XX Evropská rozvojová agentura (ERA) se sídlem v Praze je expertní síť působící v celé EU
a zabývající se regionálním rozvojem, inovacemi, hodnocením a vzděláváním.
XX Mezikulturní ústav v Timisoaře (IIT) je rumunská nezisková organizace realizující
projekty v oblasti veřejného života, vzdělávání, kultury a výzkumu. Pozornost věnuje
zejména problematice vzdělávání romských dětí.
XX Centrum mezietnického dialogu a tolerance (AMALIPE) usiluje o prosazení integrace Romů v oblastech školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a komunitního rozvoje
v Bulharsku.
XX Evropská romská informační kancelář (ERIO) je mezinárodní organizace zaměřující
se na boj s diskriminací a předsudky vůči Romům. Hájí zájmy romské komunity a šíří
povědomí o této problematice.

Datum
realizace

leden 2012 – prosinec 2013 (24 měsíců)

Téma a cíle
projektu

Projekt se zaměřuje na posílení sociálně-hospodářské integrace romských žen, a to
prostřednictvím pozitivní motivace, pobídek a přístupu romských žen ke vzdělávání.
Zapojením romských žen do vzdělávacího modulu se projekt snaží zvýšit jejich
participaci na vzdělávacím procesu a posílit jejich klíčové dovednosti a kompetence pro
lepší přístup na trh práce, a to zejména v sektoru služeb. Cílem projektu je snaha
o zlepšení kvality vzdělání dospělých, a to prostřednictvím pomoci cílové skupině
v hledání způsobů ke stálému zapojení do vzdělávání dospělých, skloubením nutnosti
péče o děti a jejich tradic se světem práce a motivace stát se aktivním občanem
s osobním naplněním.

Aktivity
a metody

Na jaře 2012 proběhla analýza potřeb romských žen a jejich potenciálních
zaměstnavatelů. Na podzim pak proběhlo mezinárodní setkání projektových partnerů,
kteří přijeli do Prahy i se zástupkyněmi cílové skupiny z každé země. Během podzimu
a zimy 2012 pracovali partneři ve spolupráci s romskými ženami na vzdělávacím
modulu, který byl v průběhu jara 2013 otestován a posléze zpřístupněn veřejnosti.
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Výstupy
projektu

Výstupem projektu bude
srovnávací studie o situaci romských žen v zúčastněných zemích
příručka zabývající se sociálními a komunikačními kompetencemi romských žen
vzdělávací modul určený pro romské ženy, který bude pilotně otestován a následně
zveřejněn

Financování
projektu

Rozpočet projektu činí celkem 352 070 EUR, z toho grant pokrývá 75 %,
spolufinancování projektu činí 25 %. Na českého partnera připadlo 42 920 EUR.

Český
příjemce
dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

ERA se podílela na analýze potřeb romských žen a jejich potenciálních zaměstnavatelů
v České republice, organizovala mezinárodní setkání v Praze v září 2012, tvořila jednu
část vzdělávacího modulu, tak jako ostatní partneři projektu testovala vzdělávací modul
na své místní skupině romských žen.
Přes počáteční zdržení v harmonogramu jsou současné aktivity realizovány včas
a všichni partneři se snaží dodržovat stanové termíny. Projekt je úspěšně realizován
především díky vedoucímu partnerovi ze Španělska, který má mnoho zkušeností
s koordinací takto velkých projektů.

Více informací

Projektové stránky – www.keyroma.eu
Projekt na stránkách Evropské rozvojové agentury – www.eracr.cz
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I am Roma: Changing Mindsets
Program

Projekt je financován programem EU Základní práva a občanství

Partneři

Vedoucím partnerem bylo město Sintra (Portugalsko), dalšími partnery byly neziskové
organizace, další města, firmy a QeC-ERAN (Quartiers en Crise – European Regeneration
Network), což je síť lokálních autorit, neziskových organizací a výzkumných pracovišť.
Celkem se projektu účastnilo 9 partnerů přesvědčených o důležitosti překonávat předsudky
spojené s Romy.

Datum
realizace

Únor 2011 – Leden 2013 (24 měsíců)

Téma a cíle
projektu

Hlavním cílem byl boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve společnosti se zaměřením
na romskou menšinu. Zvláštní důraz je kladen na ochranu práv romských dětí a na šíření
porozumění a tolerance.
Projekt probíhá na dvou úrovních:
V rámci mezinárodní spolupráce všech členů projektu docházelo k výměně cenných
zkušeností v oblasti romské problematiky, sdílení informací na projektovém webovém
portálu a pořádání přípravných workshopů pro členy lokálních skupin.
Na lokální úrovni probíhaly národní sub-projekty za spolupráce expertů a romských
aktivistů se zaměřením na podporu boje proti diskriminaci Romů, na posílení práv
romských žen a dětí a na zmapování romské problematiky. Cílem lokálních projektů je
změnit vnímání většinové společnosti vůči Romům a snaha o klidné soužití majoritní
společnosti s Romy. Evropská rozvojová agentura v rámci lokální aktivity spolupracuje
s předními českými romskými neziskovými organizacemi, stejně jako se zástupci veřejného
sektoru.

Aktivity
a metody

Aktivity:
Vytvoření lokálních akčních skupin, které sestávají z malé skupiny lidí zodpovědných
za kampaň na lokální úrovni a širší sítě aktérů, kteří pracují s Romy a zabývají se romskou
otázkou
Vytvoření nadnárodního programu s následujícími prvky
dva mezinárodní workshopy pro delegáty s lokálních akčních skupin
online podpůrný program
databáze dobré praxe, případových studií a dalších materiálů
Spuštění lokálních/regionálních kampaní v místě působnosti partnerů, které mají
následující prvky
Zmapování situace
Program Dialogy – menší akce, které svede dohromady partnery z širší lokální skupiny
Lokální program pro pracovníky s cílovou skupinou i pro romské organizace
Použití lokálních médií k šíření výstupů
Komunikační a diseminační kampaň

Výstupy
projektu

Výstupem projektu je zvýšení povědomí o rasové diskriminaci na lokálních úrovních
a výměna zkušenosti v oblasti práce s Romy na mezinárodní úrovni.

Financování
projektu

Celková dotace projektu byla 870 000 EUR.

Český
příjemce
dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Evropská rozvojová agentura koordinovala antidiskriminační kampaň na území hl. m. Prahy.
Kampaň měla dvě části:
další vzdělávání expertů na romskou problematiku a přenos zahraničních zkušeností
výuka dětí ve věku ve věku 11–15 let k toleranci a vzájemnému respektu
Český partner rovněž zajistil účast českých expertů na mezinárodních setkáních projektu
v Portugalsku a Rumunsku.

Více
informací

Projekt na stránkách Evropské rozvojové agentury – iamroma.euda.eu
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DENS – Different Experiences New Solutions
Program

V rámci komunitárního programu PROGRESS

Partneři

Projektové konsorcium se skládalo ze šesti partnerů:
Economic institute Maribor, Human Resource Development Centre, Slovinsko
AOF Nord, Dánsko
European Development Agency, Česká republika
Croatian Employment Service, Chorvatsko
Regional Labour Foundation of Podravje, Slovinsko
Radio and Television Corporation of Slovenia, Regional Centre Maribor, TV Maribor,
Slovinsko
Zároveň bylo ale v menší míře zapojeno dalších několik organizací, např. v ČR těmito
tichými partnery byly:
hlavní město Praha
Centrum sociálních služeb Praha
Institut pro informační společnost

Datum
realizace

15. březen 2010–14. březen 2011

Téma a cíle
projektu

Projekt DENS usiloval o hodnocení a výměnu různých politik a opatření spojených se
zvyšováním nabídky práce v kontextu aktivního stárnutí a flexicurity, které jsou
ve společném zájmu zemí všech zúčastněných partnerů.
Během trvání projektu byla debatována nová řešení a současné politiky a praxe
v implementaci flexicurity a aktivního stárnutí – tato témata jsou úzce spojena
s efektivním naplňováním Evropské strategie zaměstnanosti v členských státech EU,
s přípravou Chorvatska na jeho budoucí začlenění do této strategie, stejně jako
s dosahováním širších cílů Lisabonské strategie, především proto, že pochopení konceptů
flexicurity a aktivního stárnutí ze strany veřejnosti – a zejména všech relevantních
partnerů – je nyní nesmírně důležité.

Aktivity
a metody

Aktivity probíhaly na národní i mezinárodní úrovni
vytvoření národních akčních skupin
uspořádání workshopů na národní úrovni, během kterých byly debatovány vhodné
národní politiky v oblasti aktivního stárnutí
uspořádání dvou mezinárodních fór (v Dánsku a v České republice) spojených
s vzdělávacími návštěvami včetně prezentací best practice v daném regionu
mezinárodní konference ve Slovinsku – prezentace nalezených řešení a plánování jejich
implementace
komunikační a diseminační kampaň

Výstupy
projektu

Výstupem projektu je zvýšení informovanosti a povědomí o problému aktivního stárnutí,
dále vytvoření sítě expertů, kteří mohou na projekt navázat dlouhodobější spoluprací
a především návrhy pro zlepšení situace v dané oblasti v účastnících regionech.

Financování
projektu

Rozpočet: 286 498 EUR
Podpora EU: 229 199 EUR
Spolufinancování: 57 299 EUR

Český
příjemce
dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Evropská rozvojová agentura organizovala český národní workshop o aktivním stárnutí
a flexicurity. Delegace složená ze zástupců ERA a odborníků na aktivní stárnutí
a flexicurity se zúčastnila mezinárodní konference ve slovinském Mariboru. Sborník
z konference byl na závěr konference vydán i v českém jazyce.

Více informací

Projektové stránky – www.dens-progress.eu
Stránky projektu na stránkách Evropské rozvojové agentury – www.eracr.cz
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PREVENT – zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky
Program

URBACT II

Partneři

Vedoucí partner je francouzské město Nantes.
Partneři:
Stockholm, Švédsko
Antverpy, Belgie,
Gijon, Španělsko
Sofie, Bulharsko
Mnichov, Německo
Haag, Nizozemí
Catania, Itálie
Ústí nad Labem, Česká Republika
Tallin, Estonsko

Datum
realizace

únor 2013 – duben 2015

Téma a cíle
projektu

Projekt se zaměřuje na problematiku předčasného ukončování školní docházky, což je jev
velmi aktuální nejen v Ústí nad Labem, ale byl identifikován rovněž jako problém
celoevropský. Cílem tohoto mezinárodního projektu je zaměřit se na významnou roli
rodičů jako klíčových hráčů při prevenci tohoto jevu a podpořit roli města jako
prostředníka, který zajistí spolupráci a synergii mezi jednotlivými stakeholdery v dané
problematice. Město chce vytvořit partnerství, které povede k podpoře rodičů při výchově
a poznávání různých kulturních specifik, podpoře motivace rodičů účastnit se aktivit
školy a povede k lepší komunikaci s rodiči ohledně volnočasových aktivit dětí.

Aktivity
a metody

Projekt je realizován především prostřednictvím fungování Místní podpůrné skupiny,
která je složena ze zástupců města, krajského úřadu, neziskových organizací, základních
a středních škol a rodičů. Tato skupina postupně pracuje na přípravě Místního akční
plánu, který bude danou problematiku řešit koncepčně a navrhne postupy ke zlepšení
situace. Celý projekt je svým zaměřením cílen na prevenci a díky účasti zahraničních
partnerů a vzájemné výměně zkušeností přinese nové nápady, impulsy a inovativní
přístup k řešení problému.

Výstupy
projektu

Místní akční plán pro snížení počtu předčasných ukončení školní docházky, který vznikne
na základě zkušeností všech partnerů.

Financování
projektu

Celkové náklady projektu připadající na Ústí nad Labem: 47 100 € (cca 1 177 500 Kč).
Dotace EU: 37 680 € (cca 942 000 tis. Kč)
Spoluúčast města: 9 420 € (cca 235 500 Kč)

Český
příjemce
dotace

Statutární město Ústí nad Labem

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Realizační fáze projektu zatím probíhá zcela bez problémů, komunikace s hlavním
partnerem je dobrá a zcela se daří dodržovat harmonogram projektu. Úspěšně proběhly
již dva transnacionální mítinky, místní podpůrná skupina (ULSG) se také pravidelně
schází a její členové se rovněž v květnu 2013 zúčastnili Semináře pro členy ULSG, který se
konal pod záštitou MMR v Praze. Jediný problém zástupci města vnímali v přípravné fázi,
kdy byli přibráni až jako partner pro realizační fázi a neměli tudíž skoro žádný prostor
ovlivnit svůj rozpočet projektu, který jim byl víceméně ze strany hlavního partnera
přidělen. Nicméně v průběhu projektu bude možné realizovat některé rozpočtové změny
a zástupci Ústí nad Labem věří že, bude-li to třeba, hlavní partner jim vyjde vstříc.
Spolupráce a vztahy se vyvíjejí velmi pozitivně. Jelikož to vypadá, že z projektu vypadne
město Catania (Sicílie), bylo Ústí nad Labem hlavním partnerem osloveno, zda by mohlo
být partnerem, který by převzal po Catanii organizaci transnacionální mítinku
plánovaného na podzim 2014. Ústí nad Labem to vnímá jako projev důvěry daný
dosavadní dobrou spoluprací a komunikací obou stran.

Více informací

Projekt na stránkách města Ústí nad Labem – www.usti-nad-labem.cz
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PLAS – Promoting Lifelong Learning as an Active Ageing Strategy
Program

Program Celoživotního vzdělávání – Leonardo partnerství

Partneři

FM Consulting (vedoucí partner, CZ)
Institute for Human Resources Developmt. (PL)
PiscesWM (UK)
Thüringer Institut für Akad. Weiterbildung (DE)
University of Wolverhampton (UK)
Újszilvás (HU)
Villa Castelli (IT)

Datum
realizace

Září 2011 – srpen 2013

Téma a cíle
projektu

Cílem projektu je rozšíření povědomí o celoživotním vzdělávání a zaměstnávání osob 50a
prostřednictvím výměny zkušeností a know-how mezi projektovými partnery z různých
evropských zemí.

Aktivity
a metody

Každý z projektových partnerů připravil případovou studii o situaci v oblasti celoživotního
vzdělávání a zaměstnávání osob 50a ve své zemi. Na společných setkáních partneři
identifikovali ty nejlepší metody podpory celoživotního vzdělávání a inovativní způsoby
zaměstnávání osob starších 50 let. Příklady dobré praxe byly shrnuty do katalogu, který byl
v elektronické podobě publikován.

Výstupy
projektu

Výstupem projektu je katalog dobré praxe a série doporučení nejúspěšnějších strategií
na podporu celoživotního vzdělávání pro každou z partnerských zemí.

Financování
projektu

Každý z partnerů dostal grant od své národní agentury v závislosti na počtu mobilit. Český
partner (FM Consulting s.r.o.) získal na realizaci 12 mobilit a ostatních projektových aktivit
13 200 EUR.

Český
příjemce
dotace

FM Consulting s.r.o.

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Společnost FM Consulting byla vedoucím partnerem projektu a měla tak na starosti jeho
koordinaci. Český partner byl zodpovědný za přípravu webových stránek projektu,
vypracování případové studie o České republice, zpracování ukázek dobré praxe z ČR
a editaci katalogu dobré praxe. V závěru projektu uspořádala společnost FM Consulting
v Praze mezinárodní konferenci o aktivním stárnutí a dalším vzdělávání osob 50a.

Více informací

Projektové stránky – www.plas.fmconsulting.cz
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Mezinárodní partnerství technických škol
Program

Program švýcarsko-české spolupráce – Fond partnerství

Partneři

Žadatel/příjemce dotace: Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4, IČ 148 915 22
Partner v projektu: L‘école Technique – Ecole des Métiers de Lausanne, Švýcarsko

Datum
realizace

1. září 2011–31. srpna 2012

Téma a cíle
projektu

Zaměření projektu odpovídá Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce
(posílení spolupráce, výměna informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými
a švýcarskými subjekty).
Účelem projektu je seznámit se podrobněji se současným stavem a trendy vývoje
učňovského školství ve Švýcarsku. Zejména se bude jednat o švýcarský pohled na roli státu
a trhu v učňovském školství, roli a způsoby spolupráce sociálních partnerů a státu na poli
učňovského školství, internacionalizaci odborného vzdělávání v souvislosti s otevíráním
evropského trhu práce a růstem mobility pracovníků a srovnatelnosti získávaného
odborného vzdělání a kvalifikace.

Aktivity
a metody

V rámci projektu proběhly následující aktivity:
dvě studijní cesty českých odborníků do Švýcarska
seminář a závěrečná konference v Praze s účastí švýcarských expertů
vypracování „Srovnávací studie učňovského školství v České republice a ve Švýcarsku“
vypracování „Analýzy možností a návrhu budoucích výměn pedagogů, mistrů odborné
výchovy, učňů a studentů“

Výstupy
projektu

Výstupem projektu byly především nové zkušenosti a znalosti, které čeští pedagogové
načerpali při studijních cestách ve Švýcarsku. Švýcarští partneři naopak získali vhled
do fungování odborného školství v České republice. Zkušenosti načerpané v průběhu
studijních cest byly prezentovány na semináři a závěrečné konferenci projektu, na kterou
byli pozváni také zástupci ostatních odborných škol v Praze.
Materiálními výstupy byl vznik Srovnávací studie učňovského školství v České republice
a ve Švýcarsku a vypracování Analýzy možností a návrhu budoucích výměn pedagogů,
mistrů odborné výchovy, učňů a studentů. Na základě těchto dvou dokumentů vznikl v SŠT
Zelený pruh nový školský vzdělávací plán.

Financování
projektu

Celkový rozpočet projektu činil 1 507 849 Kč, z toho grant pokryl 1 281 671 Kč.

Český
příjemce
dotace

Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4

Role českého
partnera
a zhodnocení
realizace

Zatímco švýcarští partneři byli do projektu zapojeni především jako experti a „vyslanci
švýcarského vzdělávacího systému“, čeští pedagogové během celého projektu čerpali
zkušenosti, a to především v oblasti duálního vzdělávání a zapojování podniků
do odborného vzdělávání. Potvrdilo se, že důležitou roli v oblasti spolupráce firem a škol
hraje stát, který pro tuto spolupráci musí vytvořit podmínky.
Projektové partnerství se ukázalo být velmi přínosným. Při studijních návštěvách se
nevyskytly žádné komunikační potíže, neboť projektový tým ze SŠT ovládal anglický jazyk,
při závěrečné konferenci pak byly přítomny tlumočnice. Švýcarští partneři projevili zájem
o další spolupráci, dokonce nabídli poskytnout SŠT své starší zařízení pro výuku truhlářů,
automechaniků a strojařů. Bohužel se ukázalo, že zde existuje právní bariéra, neboť zařízení
neměla certifikáty požadované Evropskou unií.
Švýcarští partneři ocenili zkušenost SŠT v oblasti svářečské technologie a SŠT v návaznosti
na projekt hostila trenéra švýcarské školy při jeho vzdělávacím pobytu.

Více informací

Informace o projektu na stránkách SŠT – skola.zelenypruh.cz
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