
Mezinárodní dotace EU – nejen Erasmus+ 
Jak úspěšně vstoupit do mezinárodních vzdělávácích 

projektů a jak je efektivně implementovat



� Vzdělávání
� Poradenství 
� Mobility

Mgr. Martin Synkule, M. A.  - jednatel společnosti a lektor
Ing. Štěpána Těžká – projektová manažerka

Evropská rozvojová agentura



Seminář pořádá Evropská rozvojová agentura, s.r.o. na základě
metodiky vytvořené v rámci projektu Další vzd ělávání v možnostech
mezinárodní spolupráce , který byl v letech 2013 –
2014 spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu vznikl rovněž Portál mezinárodní spolupráce, který 
najdete na webu www.eracr.cz .





Program seminá ře 
Nymburk, čtvrtek 12. listopadu 2015

9:00-10:00 Erasmus+ jako jeden z mezinárodních dota čních program ů
� Mezinárodní dotačních programy Evropské komise jako doplňkový zdroj financí
� Principy fungování mezinárodních programů
� Příklady úspěšných mezinárodních projektů
� Role mezinárodního partnerství: projekt z pohledu koordinátora a partnera
� Projektový cyklus
10:00-10:45 Erasmus+ pro mou organizaci
� Typy podporovaných projektů a aktivit
� Příklady úspěšných projektů
� Diskuse nad projektovým záměrem 
10:45-11:00 Přestávka na kávu
11:00-12:00 Proces zapojení do projektu
� Zapojení do projektu v roli partnera
� Jak najdu svůj projekt?
� Příprava projektu v roli koordinující organizace
12:00-13:00: Prostor pro dotazy a konzultace projektov ých zám ěrů



Mezinárodní programy – mén ě 
známé dota ční příležitosti



Co jsou projekty mezinárodní 
spolupráce?

Mezinárodní dota ční programy 

nejsou

strukturální fondy.



Dotační možnosti pro Českou republiku: 
Strukturální fondy 2014 - 2020
� SOP – sektorové opera ční programy

� „tvrdé“ investiční 
� OP Doprava
� OP Životní prostředí
� OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
� OP Technická pomoc

� „měkké“ neinvestiční
� OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
� OP Zaměstnanost

� IROP – integrovaný regionální operační program 
� OP Praha – pól r ůstu ČR



Dotační možnosti pro Českou republiku: 
Mezinárodní dotační programy

� mezinárodní programy EU
– vyhlašované a řízené většinou Evropskou komisí

� další dotační programy – norské, švýcarské 
fondy, visegrádský fond

� strukturální fondy s mezinárodním prvkem:
– OP Přeshraniční spolupráce
– OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe, 

Danube)
– OP Mezinárodní spolupráce 



Mezinárodní programy EU

� zaměřené na výměnu zkušeností mezi partnery z 
různých zemí

� komunikační jazyk většinou angličtina
� implementované v mezinárodním partnerství
� nutno vytvořit partnerské konsorcium

– vedoucí partner (koordinátor) a více řadových partnerů
– jejich role v projektu se výrazně liší



Mezinárodní programy EU

� financování přímo z rozpočtu Evropské Komise
� hodnocení a výběr projektů přímo v Bruselu

– v případě programu Erasmus+ částečně národní 
agentura – Dům zahraniční spolupráce 

� větší (mezinárodní) konkurence
� záleží pouze na aktivitě a šikovnosti českých 

žadatelů, kolik peněz v rámci těchto programů do 
ČR připlyne



Strukturální fondy vs. mezinárodní 
programy

strukturální 
fondy

• i 100 % pokrytí nákladů
• řízení projektu přímo žadatelem
• několikastupňový systém kontroly (EU-ČR)
• český jazyk
• oblast zájmu - ČR

komunitární 
programy

• Spolufinancování (0 – 50%)
• vedoucí partner (koordinátor) a řadoví 

partneři (ti nemusí „psát“ projekt!!)
• kontrola přímo v EU
• anglický jazyk (+ další jazyky EU)
• EU dimenze (přenos zkušeností/ know-how)



Příklady úspěšných mezinárodních 
projektů: BICY

� projekt velkého rozsahu financovaný z OP Nadnárodní 
spolupráce – Central Europe

� 11 partnerů
� 3 roky
� rozpočet ve výši přes 2 miliony EUR, z toho 230 000 EUR 

určeno na investice



Příklady úspěšných mezinárodních 
projektů: ELMI

� 2 roky
� 7 organizací
� Rozpočet do 100 000 EUR (15 000 EUR 

pro českého partnera)
� www.elmiproject.eu





Příklady úspěšných mezinárodních projektů: 
Safe Water, Safe Future.

� velmi malý projekt
� 5 organizací
� 1 týden
� Mládež v akci (aktuálně Erasmus+)
� 35 mladých lidí ze Srbska, Bulharska, Rumunska, Makedonie a 
České republiky

� neformální vzdělávání v oblasti životního prostředí s důrazem na 
výuku o vodě a na její každodenní využívání



Role koordinátora a řadového 
partnera – jeden z nejv ětších 

rozdíl ů v implementaci „ českých” 
a mezinárodních projekt ů



Projektový cyklus
Hledání plánovaných 

výzev

Vyhledávání projektů 
(vedoucího partnera)

Navázání komunikace 
se zahraničním 

partnerem

Projektový záměr
Komunikace s 
partnerem a  

kompletace projektu

Podání projektu

Administrace 
projektu



Koordinátor projektu vs. řadový partner

Koordinátor projektu
� přichází s nápadem, pro 

který hledá partnerské 
organizace

� z větší části píše 
projektovou žádost

� v případě schválení 
projektu je zodpovědný za 
jeho řízení a administraci

� koordinuje celé partnerství
� má o něco větší rozpočet

Partnerská organizace
� do projektu se zapojí ve 

fázi přípravy
� podílí se na projektové 

žádosti 
� v případě schválení 

projektu je zodpovědná za 
jí svěřené úkoly a aktivity

� administruje svůj vlastní 
rozpočet



Tvorba projektového 
záměru

Vedoucí partner má svou 
vizi ohledně budoucího 

projektu. Má představu o 
cílech projektu a zhruba 

rovněž o jeho aktivitách a 
potřebném rozpočtu. 

Vedoucí partner by chtěl do 
svého projektu zapojit 

nějaké partnerské 
organizace  a  má zhruba 
představu, co by to mělo 

být za organizace.

Řadový partner má 
představu o cílech své 

organizace a ví, že by mu 
mohla pomoci mezinárodní 
spolupráce. V této fázi se 

zatím nezapojuje.

Vyhledání 
vhodného 
dotačního 
programu

Vedoucí
partner najde 

vhodný 
program, který 

financuje 
projekty v dané 

tematické 
oblasti, a 

prostuduje jeho 
podmínky.

Řadový
partner najde 

vhodný 
program, který 

financuje 
projekty v dané 

tematické 
oblasti, a začne 
hledat nabídky 
na zapojení do 

projektů. 

Sestavení 
partnerského 

konsorcia

Vedoucí partner
začne vyhledávat 

partnery podle svých 
představ. Používá k 

tomu většinou osobní 
kontakty, databáze 

partnerů na internetu, 
zprostředkování 

různých institucí a 
sociální sítě.

Řadový partner
najde nabídky na 

zapojení do projektů a 
kontaktuje vedoucí 

partnery. Musí získat 
všechny potřebné 

informace o projektu, 
aby věděl, zda je 
projekt pro něj 

vhodný.

Příprava 
projektu

Vedoucí
partner je 

zodpovědný za 
přípravu 

projektové 
žádosti jak po 
obsahové, tak 
po formální 

stránce. 

Řadový
partner může 

projekt 
ovlivňovat po 

obsahové 
stránce. S 
vedoucím 

partnerem se 
musí domluvit 
na rozpočtu, 

rozdělení 
zodpovědnosti 
za jednotlivé 
aktivity apod. 

Podání 
projekt

u

Vedoucí
partner je 
většinou 

zodpovědn
ý za 

podnání 
projektu.

Řadový
partner 

musí dodat 
všechny 
potřebné 

dokumenty, 
aby mohl 

být do 
projetku 
zahrnut 
(liší se 

program od 
programu).

Schva-
lovací
proces

Informace 
o schválení 

projektu 
přijde 

většinou 
pouze 

vedoucímu
partnerovi

, který 
informuje 
ostatní.

Řadový
partner
čeká na 

informace 
od 

vedoucího 
partnera, 
zda byl 
projekt 

schválen.

Implementace 
a administrace 

projektu

Vedoucí partner je 
zdopovědný za 
hladký průběh 
projektu, za 
koordinaci 

projektového 
konsorcia a většinou 

rovněž za 
monitoring projektu 

a komunikaci s 
řídícím orgánem. 

Řadový partner je 
zodpovědný za ty 
aktivity, k jejichž 

provedení se 
zavázal.



Tvorba projektového záměru

� vedoucí partner
– přichází s projektovým záměrem
– specifikuje téma, cíle a aktivity projektu
– má představu o projektovém konsorciu

� řadový partner
– nemusí psát celý projekt
– najde vedoucího partnera a snaží se ovlivnit 

jeho představy k obrazu svému



Vyhledání vhodného dotačního 
programu
� Vedoucí partner našel výzvu a v jejím 

rámci připravil projektový záměr 
� Řadový partner najde vedoucího 

partnera, ale měl by se také seznámit s 
podmínkami programu



Sestavení partnerského konsorcia

� vedoucí partner má představu o 
konsorciu
– kolik organizací
– jaký typ organizací
– z jakých zemí

� řadový partner se pouze zapojí



Příprava podání projektu

� projekt podává vedoucí partner
� český partner může ovlivnit

– aktivity projektu
– rozpočet projektu 
– výstupy projektu

� český partner musí dodat potřebné 
dokumenty a informace o své organizaci

� dodržet termín pro podávání žádostí!



Podání projektu a schvalovací proces

� Podání 
– elektronicky
– výjimečně v papírové formě

� Schvalovací proces 1 - 9 měsíců
� Oznámení o schválení vedoucímu 

partnerovi, ten informaci předává 
řadovým parterům



Erasmus+



Erasmus+

� projekty ve 3 klíčových akcích
– vzdělávací mobility
– spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
– podpora reforem vzdělávací politiky

� 2/3 prostředků jde na mobility (4 miliony mobilit v 
průběhu 7 let)

� cílová skupina: studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, 
pracovníci s mládeží, pracovníci v oblasti sportu

� podpora vzdělávacích zařízení, mládežnických 
organizací, podniků, místních úřadů a NNO





Zdroj: www.dzs.cz



ERASMUS+ (2014 – 2020)

Decentralizované aktivity
Dům zahraničních služeb: www.naerasmusplus.cz

– Mobility jednotlivců (mládež, odborná příprava, vzdělávání)
– Strategická partnerství
– Strukturovaný dialog v oblasti mládeže

Centralizované aktivity
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA ) https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

– Znalostní aliance
– Aliance odvětvových dovedností
– Projekty v oblasti sportu



ERASMUS+ (2014 – 2020)
www.naerasmusplus.cz



Erasmus+ 
Nejvíce využívané aktivity:

Výměny mládeže
Mobility žáků

Mobilita pracovníků
Strategická partnerství



„Výměna mládeže“

� KA1 mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
� nejjednodušší možný projekt

� mladí lidé z minimálně dvou zemí
� aktivita v rozsahu od 5 do 21 dní
� pro mladé lidi ve věku 13-30 let
� minimálně 16 a maximálně 60 účastníků (+ 

doprovod)



„Výměny mládeže“ - financování

� Cestovní náklady
– do 100 km 20 EUR
– 100-500 km 80 EUR
– 500-2000 km 170 EUR

� podpora pro organizaci – paušál na každého 
účastníka

� mimořádné náklady (přípravné setkání) a 
náklady spojené se speciálními potřebami



Projekt TOGI

� 4 neziskové organizace 
� 22 účastníků
� 10 dní
� workshopy, společné aktivity, treasure hunt, teambuilding, 

prezentace, mezinárodní večery, poznávání cizích kultur, 
navazování přátelství

� téma: mezinárodní projekty a spolupráce v oblasti mládeže



Mobility učitelů, lektorů a pracovníků s 
mládeží
� pobyt na zahraniční škole (účast na výuce)
� vzdělávací aktivity (kurzy, job shadowing)

Obě možnosti lze využít pouze pokud má škola zpracovaný tzv. 
European Development Plan, kde jsou tyto aktivity zakotvené.

Partnerství škol nebo škola a jiná vzdělávací instituce, minimálně dvě 
organizace ze dvou zemí. 

Trvání projektu 1-2 roky.
Trvání aktivity 2 dny – 2 měsíce.

Podobné aktivity jsou možné pro učitele i pro lektory dalšího 
vzdělávání, např. zaměstnance veřejných institucí, kteří mají vztah 
ke vzdělávání, a také pro pracovníky s mládeží.



Mobility pracovníků - financování

� paušální náklady na cestovné
– do 500 km 180 EUR
– 500-2000 km 275 EUR

� peníze na organizaci (příprava kurzu hostitelskou 
organizací, jazyková příprava v rámci vysílající 
organizace, diseminace, propagace projektu a další 
aktivity)

� individuální podpora účastníků mobilit (paušál dle 
místa pobytu)

� kurzovné (max. 70 EUR/den)
� náklady spojené s osobami se speciálními potřebami



Projekt Increaction

� 1 týden
� 6 zemí
� 4 zástupci za každou zemi
� téma: menšiny, boj proti rasismu a inkluze
� semináře, výměna zkušeností (integrace uprchlíků, 

azylové domy, mezikulturní hry, human trafficking), 
navazování budoucí spolupráce

� za ČR Dům národnostních menšin



Mobilitní projekty pro žáky škol

� KA1 mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

� stáže v trvání od dvou týdnů do 12 měsíců
� učňové i žáci odborných škol
� možnost získat kredity ECVET
� stáž na zahraničních školách i podnicích
� účastnit se mohou žáci i absolventi (1 rok od 

absolutoria)



Evropské zkušenosti bez hranic
� 3 organizace (SPŠ Otrokovice, italská střední škola a italská asociace hotelů)
� 2 typy stáží
� 3 týdny v zahraničí
� 7 studentů chemie, 6 studentů oboru kuchař-číšník
� „Mladí lidí se v Itálii učili připravovat jídelní menu včetně typických dezertů ve špičkových

hotelích. Budoucí odborníci na přírodní vědy pracovali pod dohledem italských učitelů v 
chemických laboratořích místní střední odborné školy. Ve volných chvílích stážisté
poznávali město Rimini a jeho okolí, seznamovali se s každodenním životem jeho
obyvatel, ochutnávali místní speciality a užívali si italský život v krásném přímořském
letovisku. V minulosti se odborné výjezdy chemiků uskutečnili rovněž ve spolupráci s 
ekologickým centrem na řeckém ostrově Samos.“



Strategická partnerství

� KA2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže

Nově dva typy partnerství:
� zaměřeno na inovace (obsahuje zásadní výstupy)
� zaměřeno na výměnu postupů (bez výstupů)

síťování a navazování spolupráce – inovace ve výuce –
uznávání kvalifikací – spolupráce orgánů aktivních ve
vzdělávání – podpora osob se specifickými potřebami – boj
proti diskriminaci – integrace migrantů – aktivní občanství



Strategická partnerství

Mohou obsahovat výukové aktivity:
- kombinovanou mobilitu žáků
- dlouhodobé nebo krátkodobé mobility 

žáků
- mobility pracovníků s mládeží a učitelů
- společné vzdělávací akce partnerských 

organizací



Strategická partnerství

� Minimálně 3 organizace ze 3 zemí, 
rozpočet max. pro 10 partnerů. 

� V oblasti mládeže nebo čistě školním 
partnerství stačí 2 organizace. 

� Trvání od 6 do 36 měsíců. 



Strategická partnerství - financování

� projektový management (500 nebo 250 
EUR/měsíc)

� cestovní náklady na projektová setkání (dle 
vzdáleností)

� mimořádné náklady
� náklady pro osoby se speciálními potřebami
� v případě zásadních výstupů 

– finance na jejich tvorbu 
– náklady na šíření výstupů (diseminační akce)

� dodatečné náklady v případě zahrnutí 
vzdělávacích aktivit



Interactive Catering and Tourism

� 5 škol
� 3 roky
� obory: angličtina, ICT a catering/cestovní ruch
� 2 výstupy: osnovy pro učitele a tzv. open educational

resources pro žáky
� výměna zkušeností, vzájemné učení, srovnávání 

školských systémů



PŘESTÁVKA NA KÁVU



Projektový cyklus prakticky. 
Jak na to?



Jak začít?

� Zkontrolovat aktuální výzvy
– Erasmus+ - www.naerasmusplus.cz
– Erasmus+ centralizované akce - http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus_en
– Evropa pro občany - http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Každá organizace má dvě možnosti:

� Hledat vedoucího partnera…
– osobní kontakty
– pomoc Národní agentury
– Burzy projektů na stránkách zprostředkujících institucí
– Sociální sítě: Facebook, LinkedIn
– Google – např. Erasmus+ Partner Search
– Erasmus+: OTLAS databáze

� … nebo začít psát žádost (pro pokročilé)



Zapojení do projektu



Pro úspěšné zapojení do projektu je nutné

1. Zaregistrovat svou organizaci či neformální 
skupinu do URF (jednotného registračního 
nástroje) přes účastnický portál (Participant 
Portal)

2. Nahrát povinné dokumenty na portál 
účastníka

… a najít vedoucího partnera, který většinu 
práce udělá za Vás (pokud mu důvěřujete)



Jak najdu vedoucího partnera?
I. Sociální sítě

Facebook
linkedIn

- specializované skupiny



Jak najdu vedoucího partnera?
II. Databáze OTLAS (Salto Youth)



Jak najdu vedoucího partnera?
III. Portál mezinárodní spolupráce

� Partnerská síť ERA
� ERA dokáže vyhledat 

zahraniční partnery a vhodné 
projekty za Vás

� ERA Vám posléze může 
pomoci i s administrací 
projektu



Napsání projektové žádosti



Pro úspěšné předložení elektronické 
žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky:
1. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu 

do URF (jednotného registračního nástroje) přes 
účastnický portál (Participant Portal)

2. Nahrát povinné dokumenty na portál účastníka
3. Stáhnout elektronický formulář žádosti (na 

stránkách www.naerasmusplus.cz) pro příslušnou 
aktivitu

4. Najít zahraniční partnery
5. Správně vyplnit a předložit elektronickou žádost 

s přílohami (prohlášení partnerů)



Před psaním projektové žádosti

� seznámení s programovým průvodcem
� informace na webu 

www.naerasmusplus.cz
� účast na semináři pro žadatele



Termíny pro podávání žádostí – KA1



Termíny pro podávání žádostí – KA2



Prostor pro dotazy

Projektový 
cyklus

Vedoucí 
partner

Výzvy

Projektové 
konsorcium

Projektový 
záměr



Děkujeme za Vaši pozornost


