Projekty mobility osob – Školní vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ
V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své
pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Podporované aktivity
Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní
stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji
konkrétně specifikovat již v žádosti.
Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí - kurzy volí škola na základě svých konkrétních potřeb
jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.
Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích
navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů
zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Možní žadatelé:
školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí:
•
•
•

mateřské školy, včetně speciálních
základní školy, včetně speciálních a uměleckých
střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Země partnerských organizací
Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:
•

•

28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
další "programové země": Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie,
Srbsko

Náklady
V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami.
Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky
jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na
základě realizace jednotlivých mobilit.

•

•

•
•

•

•

Cestovní náklady = příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle
vzdálenosti místa vysílající školy a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se
počítá dle kalkulátoru EK) a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.
Náklady na organizaci mobilit = příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu.
Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a
podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o
jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR
na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.
Pobytové náklady = příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během
mobility. Částka je stanovená dle cílové země. Konkrétní částky ke stažení zde.
Kurzovné = příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které
vyžadují zaplacení kurzovného, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad
nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR na den a celková částka je omezena
maximem 700 EUR na účastníka.
Náklady na účastníky se specifickými potřebami = příspěvek na dodatečné náklady spojené s
účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je
nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané
náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.
Mimořádné náklady na cestu - v případě, že paušál poskytovaný dle vzdálenostního pásma v
rámci položky "Cestovní náklady" nepokryje 70% skutečných výdajů na cestu, je možné místo
cestovních nákladů požádat o "Mimořádné náklady na cestu". Následně jsou tyto náklady
propláceny ve výši 80 % reálných nákladů.

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců
Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2020 a 31. prosincem 2020

Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání
Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům
těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a
přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické
stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a
přípravou.
Každoročně mohou organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na
projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném
vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů mohou organizace v průběhu projektového období
vysílat své žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládá
organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako
celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Strategii rozvoje
popisují předkladatelé v žádosti v části tzv. Evropského plánu rozvoje.

Podporované aktivity
Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě - Mobility se mohou zúčastnit žáci středních
odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol (absolvent = do jednoho
roku po ukončení školy). Od Výzvy 2018 se jedná o stáž v odborném vzdělávání a přípravě, kterou je
možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání a přípravy nebo podniku ve dvou možných
aktivitách:
•
•

aktivita mobilita žáků v délce trvání od 2 týdnů do 3 měsíců
aktivita ErasmusPro - dlouhodobá mobilita žáků v minimální délce trvání od 3 do 12 měsíců

Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy - Mobility se mohou zúčastnit osoby
zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné
vzdělávání a přípravu zodpovědné nebo v případě školicího pobytu také odborníci z podniků a
veřejného sektoru.
Mobilita může být realizována v několika formách:
•

•

aktivita výukové/školicí pobyty – umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské
škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním;
od Výzvy 2016 je v rámci této aktivity také možné, aby žadatel pozval školitele z podniku z
jiné programové země, aby vyučoval v jejich organizaci.
aktivita profesní rozvoj pracovníků – umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti
pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní
stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné
organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

Doba trvání mobility může být 2 dny až 2 měsíce.

Možní žadatelé:
O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

•
•

veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající
žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
koordinátor VET (veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy) národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení
MŠMT:
•

Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Náklady
Žádost o grant je nedílnou součástí Žádosti pro mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a
přípravě. Žádost o grant musí být sestavena v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými
sazbami platnými pro Českou republiku. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit
cost), tzn. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

•
•
•
•
•
•

Cestovní náklady
Náklady na organizaci mobilit
Pobytové náklady
Jazyková příprava
Náklady na účastníky se specifickými potřebami
Mimořádné náklady

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců

Projekty mobility osob – Mládež
Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních
výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních
návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci
(2007–2013).
Podporované aktivity
Výměny mládeže - Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo
více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové
lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení
výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji
si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé
osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již
bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu. Projekt trvá od 3- 24
měsíců, aktivita trvá 5 - 21 dní, počet účastníků: 16 - 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí.
Mobilita pracovníků s mládeží - podpora profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží
prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.
Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních školení,
seminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktické stáže. Organizace a neformální skupiny
mladých lidí tak mají možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou
praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty. Hlavním cílem je
zkvalitňování práce s mládeží a aktivit neformálního vzdělávání v zúčastněných organizacích a jejich
okolí. Projekty by se měly zaměřovat také na tvorbu nových inovativních projektů v rámci programu
Erasmus +. Projekty musí navazovat na reálné potřeby v práci s mládeží, musí mít jasně daný záměr,
cíle, aktivity a zpracovanou strategii k šíření výsledků. V projektu musí vždy figurovat min. 2
organizace/neformální skupiny – žadatel a partner. Aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází
žadatel či partneři. Projekt trvá od 3- 24 měsíců, aktivita trvá 2 dny až 2 měsíce bez dnů potřebných
na cestu. Počet účastníků: maximálně 50 včetně (je-li to relevantní) školitelů, facilitátorů a
podpůrného personálu, žádné věkové omezení pro účastníky.
Mobilita může být realizována v několika formách:
•

•

aktivita výukové/školicí pobyty – umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské
škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním;
od Výzvy 2016 je v rámci této aktivity také možné, aby žadatel pozval školitele z podniku z
jiné programové země, aby vyučoval v jejich organizaci.
aktivita profesní rozvoj pracovníků – umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti
pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní
stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné
organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

Doba trvání mobility může být 2 dny až 2 měsíce.

Možní žadatelé:
O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

•
•

veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající
žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
koordinátor VET (veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy) národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení
MŠMT:
•

Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Náklady
Žádost o grant je nedílnou součástí Žádosti pro mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a
přípravě. Žádost o grant musí být sestavena v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými
sazbami platnými pro Českou republiku. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit
cost), tzn. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

•
•
•
•
•
•

Cestovní náklady
Náklady na organizaci mobilit
Pobytové náklady
Jazyková příprava
Náklady na účastníky se specifickými potřebami
Mimořádné náklady

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců

Projekty mobility osob – Vzdělávání dospělých
Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků
organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v
oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo
stáží v zahraniční partnerské organizaci. Organizace vzdělávající dospělé mohou každoročně předložit
žádost o Projekty mobility osob. V rámci těchto projektů může organizace v průběhu projektového
období vysílat své zaměstnance do zahraničí na vzdělávací aktivity (mobility). Žádost o grantovou
podporu předkládá organizace za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. Naplánované
vzdělávací aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců.
Strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje.
Podporované aktivity
•
•
•

výukové/školící pobyty: tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytnout výuku
nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení v zahraničí.
stínování na pracovišti (tzv. job-shadowing): tato aktivita umožňuje pracovníkům ve
vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci působící v
tomto sektoru vzdělávání.

Délka projektového období může být 1 až 2 roky.
Začátek projektu: Projekty musí začít mezi 1. 6. - 31. 12. 2020.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit
Do aktivity se mohou zapojit jakékoliv veřejné či soukromé organizace působící v oblasti všeobecného
vzdělávání dospělých nebo jakékoli veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce nebo v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.
Těmito organizacemi mohou být např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

škola, instituce nebo středisko vzdělávání dospělých;
zařízení pro dále se vzdělávající dospělé se specifickými potřebami;
vysokoškolská instituce (včetně těch, které poskytují další vzdělávací příležitosti dospělým);
veřejný nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků);
sociální partner nebo jiný profesní subjekt včetně obchodních komor, řemeslnických cechů,
profesních sdružení a odborových svazů;
veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni;
výzkumná instituce;
nadace;
škola, institut, vzdělávací středisko;
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
kulturní organizace, knihovna, muzeum;
subjekt poskytující profesní nebo odborné poradenství a informační služby.

Všechny organizace musí být zřízeny v programové zemi.

Cílovou skupinou organizací vzdělávajících dospělé jsou jakékoli osoby, která se poté, co ukončily
počáteční vzdělávání nebo odbornou přípravu, nebo které se již neúčastní počátečního vzdělávání a
odborné přípravy, vrací k nějaké formě dalšího vzdělávání (formálního, neformálního nebo
informálního), vyjma učitelů/školitelů ve školách a v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Možní žadatelé:
•
•

Organizace pro všeobecné vzdělávání dospělých, která vysílá své pracovníky do zahraničí.
Organizace pro všeobecné vzdělávání dospělých, která plní roli koordinátora národního
konsorcia partnerských organizací v oblasti vzdělávání dospělých.

Náklady
1. Náklady na organizaci mobilit - jedná se o náklady přímo související s realizací mobilit, včetně
přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR
na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.
2. Cestovní náklady - jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit, včetně
doprovodných osob, na místo konání a zpět. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající
organizace a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru cestovní
vzdálenosti). Pro výpočet se použije délka jednosměrné cesty, přestože je částka grantu příspěvkem
na cestu tam i zpět. Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení je následující:
Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení:
10 - 99 km: 20 EUR/účastník
100-499 km: 180 EUR/účastník
500-1999 km: 275 EUR/účastník
2000-2999 km: 360 EUR/účastník
3000-3999 km: 530 EUR/účastník
4000-7999 km: 820 EUR/účastník
více než 8000 km: 1100 EUR/účastník
3. Pobytové náklady - jedná se o náklady, které přímo souvisejí s výdaji účastníků na pobyt v průběhu
dané mobility, a to včetně doprovodných osob. Částka je stanovena na základě délky mobility (pokud
je to nutné, tak včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne po jejím
skončení) a pobytových sazeb cílové země.
4. Kurzovné - jedná se o náklady související s účastnickými poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze
účasti na kurzech nebo školeních, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká.
Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR pro účastníka na den, avšak celková částka je omezena
maximem 700 EUR na účastníka.

5. Zvýšené náklady pro osoby se specifickými potřebami - jedná se o další náklady přímo související
s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami. Žádost o tento příspěvek je nutné
specifikovat již v žádosti, kde organizace dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady.
Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.
6. Mimořádné náklady - jedná se buď o náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní
agentura vyžaduje, nebo o náklady související s dodatečnými prostředky na zvýšené cestovní výdaje
účastníků z nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí a oblastí.

