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Erasmus+ 2021-2027

JAK PROBÍHALA PŔÍPRAVA
• 2018 – 2020 pracovní skupiny, diskuse, připomínky
• návrh Nařízení pro program Erasmus+ 2021 -2027 z 30.5.2018
• nyní vyjednávání o finální verzi v rámci německého předsednictví
• implementační dokumenty v přípravě

CO JE PŘED NÁMI
• nové 7 leté období 
• větší rozpočet 21 208 mil. EUR, nyní schvalování v rámci MMF
• schválení nařízení
• vyhlášení Výzvy 2021

PRIORITY PRO NOVÉ OBDOBÍ

• program dostupnější pro širší skupinu žadatelů

• snížení dopadu na životní prostředí zavedením „Green Erasmus“

• posílení nových způsobů spolupráce (on-line aktivity)

• program jednodušší (odstranění administrativních bariér)

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:147de752-63eb-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0018.03/DOC_1&format=PDF


Důležité strategické dokumenty

Pro žadatele

• Annual Work Programme Erasmus+ 

(horizontální priority)

• Výzva (závazné termíny)

• Příručka programu (pravidla)

EK

▪ European Education Area 2025

▪ Digital Education Action Plan

https://ec.europa.eu/commission/pressc

orner/detail/en/ip_20_1743

Erasmus+

• návrh Nařízení k novému Erasmus+
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/DOC/?uri=CELEX:52018

PC0367&from=CS

MŠMT

• Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+

• schválena 19. 10. 2020 Vládou ČR

• https://www.msmt.cz/file/54104/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/DOC/?uri=CELEX:52018PC0367&from=CS
https://www.msmt.cz/file/54104/


Novinky v programu
Erasmus+ 



Erasmus+ dostupnější

MINIMALIZACE BARIÉR ÚČASTI V PROGRAMU

• socio-ekonomické

• vzdělanostní 

• geografické

• kulturní

• legislativní

• zdravotní (fyzické/psychické)

PODPORA MOŽNOSTÍ ÚČASTI V PROGRAMU

• širší zapojení účastníků s omezenými příležitostmi a specifická finanční podpora

• zapojení většího spektra organizací 

• rozšíření typů mobilit 

• online formy spolupráce 

• rozšíření projektových partnerů o státy, které doposud nebyly zapojeny

• administrativní

• psychologické

• genderové 

• informační

• jazykové

www.menti.com – kód 9744393
- můžete zvolit až 3 možnosti

http://www.menti.com/


MINIMALIZACE BARIÉR ÚČASTI V PROGRAMU



Erasmus+ jednodušší

AKREDITACE ORGANIZACÍ PRO PROJEKTY MOBILIT OSOB

• potvrzuje, že organizace má zpracovaný kvalitní plán dalšího rozvoje 
prostřednictvím mobilit žáků a zaměstnanců

• dlouhodobě zjednoduší přístup k financování

ADMINISTRATIVA 

• celkové zjednodušení procesu předkládání žádostí

• důraz na digitalizaci / méně papírování



Erasmus+ udržitelnější

GREEN ERASMUS+

• navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy 

• prodloužena uznatelná doba cestování 

• snížení uhlíkové stopy programu

PROJEKTOVÁ ČINNOST

• projekty zaměřené na téma udržitelnosti

• realizace projektů udržitelným způsobem

• sdílení dobré praxe napříč Evropou

VZDĚLÁVÁNÍ

• důraz bude také kladen na vzdělávání účastníků v oblasti udržitelného rozvoje



Erasmus+ a Velká Británie

BREXIT

• Britská vláda zatím definitivně nerozhodla, zda se bude programu Erasmus+ 
účastnit i v budoucnu

• předpokládá se účast Velké Británie jako partnerské země (oficiální stanovisko 
ale zatím není známo)

• při realizaci projektů podpořených ze současného programu  bude spolupráce 
s partnery z Velké Británie i v příštím roce standardní



Nové možnosti

MOBILITY

• dlouhodobé výjezdy žáků v oblasti školního vzdělávání

• vysílání žáků na soutěže v oblasti odborného vzdělávání

• kombinace fyzických výjezdů a virtuálních aktivit

• krátkodobé výjezdy v oblasti vysokoškolského vzdělávání

• nová aktivita Discover EU

PROJEKTY SPOLUPRÁCE

• jednodušší partnerství v některých sektorech - 2 organizace

• zaměření na humanitární pomoc v oblasti mládeže

NOVÉ DESTINACE

• zapojení zemí mimo EU v projektech mobilit osob



DZS v novém období



Zkušenosti z období 2014 - 2020

Analýzy, studie a výzkumy realizované DZS nám ukázaly:

• v současném programu existuje mnoho administrativních bariér

• nedochází k automatickému uznání výsledků studia či praxe, což má za následek 
nutnost prodlužovat studium 

• v ČR je realizován velmi komplikovaný proces přidělování víz a povolení k pobytu 
osob ze zemí mimo EU

• zatím není dosaženo plného souladu legislativy ČR s pravidly programu

• projektový management je administrativně náročný

• některé typy organizací se nezapojují do programu

• v některých regionech dochází k minimálnímu zapojení organizací do programu



Nové období 2021 - 2027

Dům zahraniční spolupráce bude:

• zvyšovat informovanost a povědomí programu Erasmus+, prioritách a novinkách

• poskytovat informační materiály, které budou srozumitelné všem cílovým skupinám 
programu

• podporovat zapojení institucí ze všech regionů

• poskytovat školení a síťovací aktivity pro všechny potencionální žadatele, zejména 
pro nově zapojené organizace

• podporovat zapojení všech typů účastníků

• přispívat k odstraňování bariér

• spolupracovat s odbornou veřejností

• poskytovat systémovou podporu
organizacím, které se budou zaměřovat
na udržitelnost v projektech, tématům
inkluze a rozmanitosti a tématu digitalizace

www.menti.com – kód 9744393
Zvolte pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité.

http://www.menti.com/


SYSTÉMOVÁ PODPORA DZS



Erasmus 2021-2027 
v sektoru školního 
vzdělávání



Projekty mobilit (tzv. Klíčová akce 1)

- určeny především pro MŠ, ZŠ, Gymnázia, zřizovatele škol

Cíle:

- podpora rozvoje mezinárodní spolupráce

- zpřístupnění mobility co nejširšímu spektru učitelů a žáků

- podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků

- podpora rozvoje kompetencí a dovedností žáků

- podpora sdílení zkušeností mezi organizacemi na národní i mezinárodní úrovni

- podpora dlouhodobých mobilit žáků



Možnosti zapojení v rámci Projektů mobilit

❖ Akreditace

▪ založena na vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje organizace, který bude dosažen 

prostřednictvím zahraničních mobilit 

▪ po získání akreditace je možné následně žádat o finance ve zjednodušeném režimu

▪ žádat o akreditaci je možné jednou ročně

▪ udělená akreditace platí do roku 2027

❖ Krátkodobý projekt

▪ jednodušší žádost na kratší období

▪ určeno primárně pro malé organizace, organizace bez zkušeností v rámci Programu

❖ Zapojení do národního konsorcia jako partnerská organizace



Projekty spolupráce (tzv. Klíčová akce 2)

❖ Partnerství pro spolupráci

▪ projekty většího rozsahu 

▪ zaměřené na vytváření nebo přenos inovativních postupů a zvyšování kvality v práci 

jednotlivých organizací

▪ podporují mezinárodní spolupráci organizací

❖ Partnerství malého rozsahu 

▪ projekty zaměřené na sdílení a výměnu zkušeností

▪ podporují širší zapojení cílových skupin osob s omezenými příležitostmi

▪ umožňují přístup k programu pro široké spektrum organizací, včetně organizací doposud 

nezapojených



KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

Facebook  
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/mladezvakci  
www.facebook.com/studyincz


