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Základní informace 

Program spolupráce 2014 – 2020 

• Organizací zaměřené na vzdělávání  

• od nejmenších až po dospělé 

• práci s mládeží 

• Všechny země EU + Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko, Turecko, FYROM (Makedonie) 

• http://www.naerasmusplus.cz/cz/  

 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/


Aktivity 
Dle typu 

1) KA1 – mobility osob – každá organizace samostatně  

2) KA2 – strategická partnerství – podává koordinátor  

 

Dle zapojených organizací 

1) Školní   

2) Odborné   

3) Mládež   

4) Vysoké školy 

5) Dospělý  



Srovnání  

KA1 KA2 

Náplň práce Vzdělávání vyučujících/žáků Výrobky/produkty/aktivity 

Partneři Přes agentury, webovky, 

doporučení 

Etwinning, kontaktní semináře, 

osobní kontakty 

Přihláška Komplikovanější, pdf Školy – online, ostatní pdf 

Administrace Smlouvy, další dokumenty Certifikáty o výjezdech 

Finance Přes účastnické smlouvy CP + žáci (hromadně) 

Mobility tool Vyplňují hodnotící formulář Koordinátor zapisuje účastníky 

Šíření výsledků Dobrovolné nahrávání  Povinné nahrávání na platformu 



KA1 – mobility osob 
1) Školní  

• Zaměstnanci – Semináře, kurzy, vzdělávací akce 

• Stínování 

• Výuka v partnerské škole 

2) Odborné 

1) Zaměstnanci – stínování nebo výuka 

2) Žáci – stáže (podnik nebo partnerská škola) 

3) Pobytové stáže zaměstnanců ze zahraničí 



KA2 – strategická partnerství 

1) Důraz na výstupy a aktivity – nikoliv mobility 

2) Malá a velká partnerství 

• Zásadní výstupy + diseminační aktivity = velké 

3) Druhy mobility a délka dle typu projektu 

• Krátkodobé a dlouhodobé 

• 6-36 měsíců (dle typu) 

• Počet partnerů (2-pouze školní, 3 a více) 



Jak na to? 

1) Kdo se tomu bude věnovat? = motivace  

2) Co chci dělat? – organizace + typ projektu  

3) Jak najít partnery – kontaktní semináře nebo 

etwinning 

4) Chci zapojit zprostředkovatelskou organizaci KA1? 

5) Výzva a její podmínky (říjen + listopad, semináře NA) 

6) Přihláška (první anglická – prosinec/leden) 

7) Podat včas – čekat na výsledky 

mailto:http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/
mailto:https://live.etwinning.net/mailbox


Financování podle typu 
Kapitola  KA1 KA2 

Organizace  dle uskutečněných mobility – 

350/200 EUR 

měsíců (500/250 EUR) 

Projektová setkání Dle vzdálenosti - 575/760 EUR 

Mobility osob Doprava – paušál dle vzdálenosti – 180/275/360 EUR 

Pobyt – podle délky trvání ve dnech a hostující země 

Zásadní výstupy  Dle kvalifikace účastníků 

a země partnera 

Diseminační aktivity Dle původu účastníka – 

místní/zahraniční  

100/200 EUR 



Závěr? 
1) Podmínky 

• Motivovaný a ochotný člověk  

• Spolupráce a podpora vedení, kolegů, zřizovatele 

• Sledování webu NA – účast na seminářích 

1) Nejtěžší? 

• Vymyslet náplň/obsah aktivit projektu 

• Najít partnery – vybrat vhodný typ  

• Prokousat se/pochopit přihlášku a její vyplňování 

• Čekat na výsledky výběru 

 



Děkuji za pozornost. 

 


