Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)
Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat
granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další
organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální
spolupráce.
Základní typy partnerství:
1. Partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT)
Zjednodušený typ projektů pro školy, který umožňuje mateřským, základním a středním školám
aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT (ke dni podávání žádostí) realizovat projekty mezinárodní
spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují
na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na
mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. V
rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé
výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se
jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.

Výhody tohoto typu partnerství:
•
•
•
•

minimální počet partnerů: 2
zvýšená podpora mobilit učitelů a žáků;
zjednodušená a kratší žádost o grant;
specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na
grantových prostředcích samostatně (tzn. žádost o projekt podává pouze koordinátorská
škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svoji národní
agenturou a každá škola obdrží svůj podíl grantu);

Specifická kritéria:
délka projektu: 12 - 24 měsíců (pouze v případě realizace dlouhodobých mobilit je možné realizovat
projekty v rozmezí 24-36 měsíců, pokud je tato délka zdůvodněna v žádosti)
maximální počet partnerů: 6 (vždy se musí jednat o školy z tzv. "programových zemí" programu
Erasmus+, tzn. členské státy EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie,
Srbsko)
Rozpočet - v rámci tohoto typu projektů je možné žádat o příspěvek pouze v rámci 4 rozpočtových
kategorií
•
•

Projektové řízení a organizace - slouží k financování veškerých aktivit spojených s realizací,
administrací a organizací projektu
Mezinárodní vzdělávací aktivity - slouží k financování cestovních a pobytových nákladů
učitelů a žáků v rámci níže uvedených mobilit
o Krátkodobé výměnné pobyty žáků (3 dny až 2 měsíce)
o Krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
o Dlouhodobé mobility žáků (2 - 12 měsíců)
o Dlouhodobé mobility učitelů (2 - 12 měsíců)

•
•

Náklady na účastníky se specifickými potřebami - musí být předem zdůvodněno v žádosti o
grant!
Mimořádné náklady - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!

Maximální výše grantu: 16 500 EUR pro jednu školu na jeden rok (na základě tohoto "vzorce" se
spočítá maximální výše grantu pro celý projekt, konkrétní rozdělení mezi jednotlivé partnery záleží
následně na zapojených školách)

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli
jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání)
Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního
vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých
evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových
metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být školy, vzdělávací instituce, pedagogické fakulty,
organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogickopsychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání,
organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36
měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu,
vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty
následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových
schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu
lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou
mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové
položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních
konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení
projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním
žádosti.
A. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací:
U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově
vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci
rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této
klíčové akce.

B. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe:
Hlavním cílem je umožnit školám a dalším organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich
schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a
metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků
a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou
spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato
partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“.

Délka trvání projektu: 12 - 24/36 měsíců

Období trvání projektu:
•

pro projekty v délce 36 měsíců:

začátek 1. 9. 2020
konec 31. 8. 2023
•

pro kratší projekty:

začátek v rozmezí od 1. 9. 2020 do 31.12.2020
konec v rozmezí od 31. 8. 2021 do 31. 8. 2023

Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání
Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném
vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností
mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Strategická
partnerství by měla zahrnovat nejvhodnější a co nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich
odlišných zkušeností, profilů a specifických odborných znalostí při vytváření relevantních a vysoce
kvalitních výstupů projektu.
Základní typy partnerství:
1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací
U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově
vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci
rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této
klíčové akce.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe
Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se
do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané
projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich
aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány
prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou
žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“.

Délka projektu může být od 12 do 36 měsíců.

Období trvání projektu:
•
•

pro tříleté projekty od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023
kratší projekty mohou začínat od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

Kdo se může zapojit
Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné
organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání např.:
•
•
•
•
•
•
•

školy (učiliště, střední a vyšší odborné školy, vysoké školy)
podniky
neziskové organizace
vzdělávací instituce
subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství
sociální partneři
výzkumná střediska

•
•

nadace
místní a regionální orgány atd.

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:
•
•
•

členské státy EU – 28 zemí
členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Projektové aktivity
Strategická partnerství se mohou zaměřit na:
•
•
•
•
•
•

výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, sdílení příkladů dobré praxe
zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání
spolupráci pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání
tvorby společných vzdělávacích programů
spolupráci i napříč sektory vzdělávání
spolupráci se sektorem zaměstnavatelů, podnikání

V rámci projektu mohou být naplánovány mezinárodní vzdělávací aktivity jednotlivců z organizací
zapojených do projektu, ale pouze takové, které úzce souvisí s plněním projektových cílů a jsou pro
jejich dosažení nezbytné.
Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.

Rozpočet
Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.
Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.
Grant je složen z těchto rozpočtových položek (v závislosti na zvoleném typu partnerství):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektové řízení a organizace
mezinárodní projektová setkání
mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
organizace diseminačních akcí
mimořádné náklady
náklady na účastníky se specifickými potřebami
náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
cestovní náklady
pobytové náklady
jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka mimořádné náklady, zde je povinné
spolufinancování ve výši 25 % této položky, partnerství může obdržet maximálně 50 000 eur).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a
výstupů.

Projekty spolupráce / Mládež
Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství
podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální,
národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na
předešlý program Mládež v akci (2007–2013). Pod touto klíčovou akcí se skrývá možnost podávání
žádosti o grant na tvorbu strategických partnerství za účelem rozvoje oblasti práce s mládeží. Cílem je
podpora rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální,
národní nebo evropské úrovni. V projektech je kladen velký důraz na šíření výstupů z projektů. Jedná
se především o projekty s více aktivitami.
Základní typy partnerství:
1. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe
Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se
do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané
projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich
aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány
prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou
žádat o rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet „Mezinárodních
vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně
doprovodných osob).

2. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací
U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově
vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci
rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této
klíčové akce.

Délka projektu může být od 6 do 36 měsíců.

Kdo se může zapojit
Příklady subjektů:
•
•
•
•
•
•
•
•

neformální skupina mladých lidí
NNO (i na evropské úrovni)
firma (včetně sociálních podniků)
samospráva na místní, regionální, národní úrovni
nadace
zástupci pracovního života
subjekty poskytující vzdělávání
instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během
neformálního vzdělávání

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

Žadatelem musí být organizace z programové země, partnerské země mohou být jen partnerem.
Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:
•
•
•

členské státy EU – 28 zemí
členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
Turecko, Makedonie, Srbsko

Projektové aktivity
Strategická partnerství se mohou zaměřit na:
•
•
•
•
•
•
•
•

výměnu dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží)
objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational
resources)
strategická spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi v oblasti mládeže, vzdělávání, trhu
práce
testování či implementace dobré praxe
uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV
spolupráce s místními a regionálními orgány veřejné moci
informování a poradenství
nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství

Součástí partnerského projektu mohou být i některé typy vzdělávacích aktivit:
•
•
•

dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží (2 až 12 měsíců)*
krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
kombinovaná mobilita mladých lidí (5 dnů až 2 měsíce fyzické mobility)*

* možné jen mezi programovými zeměmi
Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce nikoliv mobility.
Rozpočet
Maximální grant EU na projekt činí 150 000 EUR na rok/ resp. 12 500 EUR na měsíc.
Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.
Grant je složen z těchto rozpočtových položek:
•
•
•
•
•
•
•

projektové řízení a organizace
mezinárodní projektová setkání
mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
organizace diseminačních akcí
mimořádné náklady organizace
náklady na účastníky se specifickými potřebami
náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
o cestovní náklady
o pobytové náklady

•

o jazyková podpora
mimořádné náklady (nákladnější cestovní výdaje z/do nejvzdálenějších regionů, zámořských
zemí)

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých
Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané
vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy,
poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce je
vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré
praxe. Cílem projektů spolupráce je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání
dospělých a šíření příkladů dobré praxe.
Základní typy partnerství:
1. Strategická partnerství podporující inovace
Cílem tohoto typu partnerství je rozvíjení a testování inovativních výstupů, šíření výsledků na národní
i mezinárodní úrovni, využívání nově vytvořených výstupů a jejich zavádění do výuky. V rámci těchto
partnerství si organizace mohou žádat mimo nákladů na projektové řízení a mezinárodní projektová
setkání také o náklady na tvorbu zásadních inovativních výstupů a na organizaci diseminačních akcí
souvisejících s nově vytvořenými výstupy.

2. Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré praxe
Hlavním cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit
jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky,
nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření
výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou
spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“.

Délka projektu může být od 12 do 36 měsíců.
Projektové období
•

•

pro tříleté projekty
o začátek 1. 9. 2020
o konec 31. 8. 2023
pro kratší projekty
o začátek v rozmezí od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
o konec v rozmezí od 31. 8. 2021 do 31. 8. 2023

Kdo se může zapojit
Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:
o
o
o
o
o
o
o

vysokoškolské instituce
školní/vzdělávací centra
neziskové organizace, asociace a NGO
soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a
odborných asociací
místní, regionální či národní veřejné instituce
výzkumné organizace

o
o
o
o

nadace
kulturní organizace, knihovny, muzea
neziskové organizace a nevládní asociace
organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:
o
o
o

členské státy EU – 28 zemí
členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Projektové aktivity
Strategická partnerství se mohou zaměřit na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vzájemnou výměnu zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými
organizacemi
činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu
lokální aktivity a nadnárodní iniciativy
vytváření, testování a zavádění inovativních metod
šíření příkladů dobré praxe
vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi
dlouhodobé výukové nebo školicí pobyty (dlouhodobé výjezdy na 2–12 měsíců)
kombinované mobilita vzdělávaných osob (5 dnů až 2 měsíce) – tzv. „blended mobility"
krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)

Mobility jsou ve strategických partnerstvích nástrojem pro dosažení stanovených cílů a tvorbu
plánovaných výstupů, nikoliv jejich cílem.
Rozpočet
Maximální grant EU na projekt činí 150 000 EUR na rok.
Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.
Grant je složen z těchto rozpočtových položek:
o
o
o
o
o
o
o

projektové řízení a organizace
mezinárodní projektová setkání
mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů (pouze pro strategická partnerství podporující
inovace)
organizace zásadních diseminačních akcí (pouze pro strategická partnerství podporující
inovace)
mimořádné náklady
náklady na účastníky se specifickými potřebami
náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity organizace
o cestovní náklady
o pobytové náklady
o jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000
eur na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

