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ERASMUS+ 



STRATEGIE A CÍLE PROGRAMU 

Přispívat k dosažení: 

 cílů strategie Evropa 2020, včetně hlavního cíle v oblasti 

vzdělávání2 

 cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) 

 udržitelného rozvoje partnerských zemí v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání  

 celkových cílů obnoveného rámce pro evropskou 

spolupráci v oblasti mládeže (2010–2018) 

 cíle rozvoje evropského rozměru ve sportu, zejména ve 

sportu na základní úrovni, v souladu s pracovním plánem 

EU pro sport 

 prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 

Smlouvy o Evropské unii 



PRIORITY PROGRAMU 

 Uznávání a potvrzování dovedností a kvalifikací 

 Šíření a využívání výsledků projektů  

 Otevřený přístup ke vzdělávacím materiálům, 

dokumentům a médiím vytvořeným v rámci 

programu Erasmus+  

 Mezinárodní rozměr 

 Mnohojazyčnost  

 Rovný přístup a inkluze  

 Ochrana a bezpečnost účastníků  



ZPŮSOBILÉ ZEMĚ 

 Země programu 

 členské státy EU – 28 zemí 

 členské státy Evropského hospodářského prostoru 

(Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 

 Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

 Partnerské země 

 Země Východního partnerství 

 Země jižního Středomoří 

 Země západního Balkánu 

 Rusko, Švýcarsko 

 Ostatní partnerské země 



PODPŮRNÉ DOKUMENTY 

 Guide programu: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

 Výzva 2016: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2013_362_R_NS000

4&qid=1395672415460 

 Web Erasmus+: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_cs.htm 

 Web Národní agentury: www.naerasmusplus.cz 

 Web EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
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SDÍLENÉ 
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STUDIUM 

ERASMUS 

MUNDUS 



SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ 

STUDIUM ERASMUS MUNDUS 

 Vysoce integrovaný studijní program vynikající kvality, 

který je společně nabízen mezinárodním konsorciem 

VŠ institucí 

 Do konsorcia mohou být zapojeny i další 

zainteresované organizace 

 Není omezen obor 

 Musí vést ke získání joint nebo multiple degree 

 Nabízí velmi kvalitní studijní programy pro studenty z 

celého světa (programové i partnerské země) 



SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ 

STUDIUM ERASMUS MUNDUS 

 60, 90 nebo 120 ECTS kreditů 

 Stipendia pro nejnadanější studenty 

 Povinnost studovat minimálně ve 2 různých 

programových zemích 

 Není povolena virtuální mobilita 

 Magisterský program, z něhož EMJMD vychází musí 

být v době předkládání žádosti akreditován 

 



SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ 

STUDIUM ERASMUS MUNDUS 

Konsorcium 

 min. 3 VŠ ze 3 různých programových zemí 

 žadatel/koordinátor + partneři 

Délka projektu 

 4 nebo 5 let (dle délky studijního programu) 

 1 přípravný rok (VOLITELNÝ!) + 3 roky náboru studentů 

Účastníci 

 Studenti magisterského stupně (cca 15 osob) 

 Zaměstnanci zapojených organizací 

 Akademičtí pracovníci přizvaní přednášet (min. 4 

osoby) 

 



SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ 

STUDIUM ERASMUS MUNDUS 

Výše grantu 

 2-3 mil. EUR 

 VŠ –náklady na řízení 

 20 tis. EUR volitelný přípravný rok 

 50 tis. EUR per intake (150 tis. EUR celkem) 

 Stipendium – max. 25 tis. EUR /akademický rok 

 



SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ 

STUDIUM ERASMUS MUNDUS 

2015 

 Počet předložených žádostí: 76 

 Schváleno celkem: 15  

 Celkový rozpočet: 35,6 mil. EUR 

2016 

 Navýšení rozpočtu cca. 57 mil. + 19 mil. EUR 

 Předpoklad financování až 27 EMJMD 

 Termín: 18. 2. 2016 ve 12:00 

  



ERASMUS MUNDUS – 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

 Katalog společných magisterských programů – web 

EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/library/emjmd-catalogue_en 

 Příklady dobré praxe: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/g

ood_practices_en.php 

 Joint Degrees from A to Z (JDAZ): 

https://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz 

 Joint International Master Programmes: lessons 

learnt from Erasmus Mundus: 

http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-

master-programmes-pbEC0313346/ 
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STRATEGICKÁ 

PARTNERSTVÍ 

Spolupráce organizací působících v oblasti vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže s podniky, veřejnými 

orgány…za účelem realizace inovačních procesů 

vedoucích k vysoké kvalitě výuky. 

 

2 typy: 

 Strategická partnerství podporující inovace 

 Strategická partnerství podporující přenos dobré 

praxe 

 



STRATEGICKÁ 

PARTNERSTVÍ 

 Výměna osvědčených postupů 

 Tvorba, rozvoj, testování inovativních postupů  

 Zaměření na oblast uznávání a potvrzování 

získaných znalostí, dovedností a kompetencí 

 

 Téma projektu není omezeno 

 



STRATEGICKÁ 

PARTNERSTVÍ 

Konsorcium 

 min. 3 organizace ze 3 různých program. zemí 

 typ organizace není omezen 

 účast studentů, pedagogů, zaměstnanců 

 mandátní smlouvy 
 

Délka projektu: 2 – 3 roky 
 

Rozpočet: 150 000 euro/rok (max. 450 000 projekt) 

 

 



DRUHY ČINNOSTÍ 

 Kombinovaná mobilita spojující krátkodobou 

fyzickou mobilitu (po dobu kratší než 2 měsíce) s 

virtuální mobilitou 

 Intenzivní studijní programy (od 5 dnů do 2 měsíců) 

 Krátkodobé společné vzdělávací akce pro 

pracovníky (od 5 dnů do 2 měsíců) 

 Dlouhodobá mobilita pracovníků (od 2 do 12 

měsíců) 

 



STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ 

2015 

Za UK předloženo: 18 projektů (2 koordinátor) 

Schváleny: ? 3 projekty 

ČR 

Podrobné informace: 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-
vysokoskolske-vzdelavani/ 

2016 

 Termín: 31. 3. 2016 ve 12:00 
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BUDOVÁNÍ KAPACIT 

Podpora modernizace, přístupnosti a 

internacionalizace vysokého školství v 

partnerských zemích. 

 Projekty mezinárodní spolupráce na základě 

mnohostranných partnerství zejména mezi 

programovými VŠ institucemi a institucemi ze 

způsobilých partnerských zemí 

 Partneři mimo akademickou sféru s cílem posílení 

napojení na společnost a podniky a zvýšení 

systémového dopadu projektů 

 



2 TYPY PROJEKTŮ 

Společné projekty 

 zaměřené na zlepšení situace ve VŠ institucích v 

partnerských zemích 

 rozvoj kurikula 

 modernizace správy, řízení a fungování institucí 

 posílení vztahů VŠ s jejím socioekonomickým okolím 

Činnosti: 

 Rozvoj, testování osnov, kurzů, výukových materiálů, 

moderních univerzitních služeb 

 Zvýšení internacionalizace VŠ, vytváření sítí 

 Organizace školení 



2 TYPY PROJEKTŮ 

Strukturální projekty 

 zaměřené na zlepšení VŠ systému jako celku v 

partnerských zemích 

modernizace politik, řízení a správy systémů VŠ 

vzdělávání 

posilování vztahů mezi VŠ systémy a širším 

socioekonomickým prostředím 

Činnosti: 

 Zavedení reforem typu Bologna systém, národních 

kvalifikačních rámců 

 Zavedení transparentních nástrojů – kreditový, akreditační 

 

 



PRVEK SPECIFICKÉ MOBILITY 

 Pouze mezi programovými a partnerskými zeměmi z 

regionů (à la Kreditová mobilita) 

Země Východního partnerství 

Země jižního Středomoří 

Země západního Balkánu 

 

 Musí být přímo navázán na cíle projektu a podpořen 

meziinstitucionálními dohodami 

 Samostatné hodnocení – projekt musí být  realizovatelný 

i bez těchto mobilit 



KONSORCIUM 



BUDOVÁNÍ KAPACIT 

Délka projektu: 2 nebo 3 roky 

Rozpočet: 

Společné projekty – max. 500 000 euro 

Strukturální projekty – max. 1 000 000 euro 

2015 

 Počet žádostí: 515 (pouze 452 eligible) 

 Počet schválených: 140 žádostí (122 / 28) 

2016 

 Termín: 10. 2. 2016 ve 12:00 

 



BUDOVÁNÍ KAPACIT – 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

 Projekty Tempus (LLP) 

 

 Podrobné informace: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/capacity-building-in-field-higher-

education-eaca042015_en 
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ZNALOSTNÍ 

ALIANCE 



ZNALOSTNÍ ALIANCE 

 Podpora spolupráce vysokých škol, podniků a širšího 

socio-ekonomického prostředí v programových zemích 

 Inovace – zavádění nových přístupů ve výuce 

 Podpora podnikání 

 Podpora vzdělávání v oblasti podnikání 

 Podpora výměny a přenosu vědomostí mezi vysokými 

školami a firmami 

 Výsledky projektu musí být přenositelné mezi širší 

veřejnost 

 Důraz na udržitelnost projektu i po jeho skončení 



ZNALOSTNÍ ALIANCE 

Konsorcium: 

 Min. 6 organizací ze 3 programových zemí 

 Min. 2 VŠ a 2 podniky 

Rozpočet: 

 Dvouleté projekty: 700 000 EUR 

 Tříleté projekty: 1 000 000 EUR 

2016 

 Rozpočet: 15 mil. EUR (2x větší než 2015) 

 Termín: 26. 2. 2016 ve 12:00 

 

 

 

 



ZNALOSTNÍ ALIANCE – 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

 Seznam schválených projektů: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/documents/2-knowledge-alliances-compendium-

251114.pdf 

 

 Podrobné informace: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-

exchange-good-practices/knowledge-alliances_en 

 

 Partner search: https://infodaykassatool.teamwork.fr/ 
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JEAN MONNET 



JEAN MONNET 

Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a 

výzkumu v oblasti studií Evropské unie. 

 evropská studia a srovnávací regionální studia 

 komunikační a informační studia EU 

 hospodářská studia EU 

 historická studia EU 

 studia mezikulturního dialogu EU 

 studia mezinárodních vztahů a diplomacie EU 

 studia práva EU, politická a správní studia EU 

 mezioborová studia EU 

 



CÍLE JEAN MONNET 

 Podpora excelence v oblasti evropských studií 

 Posílení dialogu mezi akademickým světem a tvůrci 

politik 

 Podpora inovací v oblasti výzkumu i vyučování 

 Zvýšení kvality odborné přípravy 

 Podněcovat aktivní občanství 



AKTIVITY JEAN MONNET 

Výuka a výzkum:  

 Moduly 

 Katedry  

 Centra excelence 

Politická debata s akademickým světem:  

  Sítě 

 Projekty 

Podpora asociací 

 



VÝUKA A VÝZKUM 

Moduly  

  40 vyučovacích hodin; maximální grant: 30 000 
EUR 

Katedry 

   90 vyučovacích hodin; maximální grant: 50 000 
EUR + 1 další aktivita/rok 

Centra excelence 

 „kontaktní body“  znalostí a kompetencí v dané 
oblasti; maximální grant: 100 000 EUR 

 Není potřeba být držitelem grantu Katedra 

 



VÝUKA A VÝZKUM 

Hlavní aktivity: 

 Výuka evropské integrace  

 Řízení výzkumných činností v oblastech týkajících 

se konkrétních témat EU 

 Posílení debaty a výměny zkušeností o EU 

 Systematické zveřejňování výsledků výzkumných 

činností 

 Organizování a koordinace lidských a 

dokumentárních zdrojů spojených se studii EU 

 

 

 



POLITICKÁ DEBATA S 

AKADEMICKÝM SVĚTEM  

Sítě 

 Podpora zakládání a rozvoje konsorcií 

mezinárodních účastníků (vysokoškolských 

institucí, center excelence, kateder, týmů, 

jednotlivých odborníků atd.) v oblasti studií 

Evropské unie. 

 Konsorcium: min. 3 institucí ze 3 různých zemí 

 Délka projektu: 3 roky 

 Výše grantu: max. 300 000 EUR (pokrytí 80% 

celkových nákladů) 

 



POLITICKÁ DEBATA S 

AKADEMICKÝM SVĚTEM  

Projekty 

 Podpora inovací, vzájemné podněcování rozvoje 

a rozšiřování obsahu týkajícího se Evropské 

unie.  

 Délka projektu: 12 – 24 měsíců 

 Výše grantu: max. 60 000 EUR 

 



PODPORA ASOCIACÍ 

Cílem je přispívat ke studiu evropského integračního 

procesu. 

 mezioborové a otevřené všem profesorům, učitelům a 

výzkumným pracovníkům, kteří projeví zájem a kteří se 

specializují na záležitosti EU 

 Činnosti: vydávání informačních materiálů, vytvoření 

specializovaných www stránek, pořádání výroční schůze 

správní rady, organizování zvláštních propagačních akcí - 

seznamování širší veřejnosti s faktickými údaji o Evropské 

unii k zlepšení aktivního občanství 

 Délka projektu: 3 roky 

 Výše grantu: max. 50 000 EUR 



JEAN MONNET 

2015 

Počet žádostí: 498 EU / 390 non EU 

Počet schválených: 133 EU / 128 non EU 

 

2016 

 Termín: 26. 2. 2016 ve 12:00 

 

Podrobné informace: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


SPORT 



SPORT 

 zdokonalení způsobilosti a profesionálního přístupu 

k práci na evropské/mezinárodní úrovni  

 posílení spolupráce s partnery z jiných zemí  

 dynamičtější, odhodlanější a profesionálnější 

prostředí uvnitř organizace 

 

 řešení hrozeb vůči bezúhonnosti sportu  

 propagace a podpora řádné správy v oblasti sportu 

a dvojí kariéry sportovců  

 podpora dobrovolných činností v oblasti sportu 

 



SPORT 

Partnerství pro spolupráci 

Malá partnerství pro spolupráci 

Neziskové evropské sportovní akce 

 

 boj s dopingem již na základní úrovni sportu  

 prevence a boj proti skrytým dohodám o výsledcích 

zápasů 

 prosazování prevence a vzdělávacích a inovativních 

přístupů v boji s násilím a projevy rasismu a 

netolerance ve sportu 

 



SPORT 

Partnerství pro spolupráci 

 min. 5 organizací z 5 různých programových 

zemí 

 Délka projektu: 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců 

 Rozpočet: max. 500 000 EUR 

Malá partnerství pro spolupráci 

 min. 3 organizací z 3 různých programových 

zemí 

 Délka projektu: 12, 18 nebo 24 měsíců 

 Rozpočet: max. 60 000 EUR 



SPORT 

Neziskové evropské sportovní akce 

 Akce organizované v rámci Evropského týdne 

sportu 2016 

 Akce, které nesouvisí s organizací Evropského 

týdne sportu 2016 

 Délka projektu: max. 1 rok 

 Konsorcium: min. 12 programových zemí 

 Rozpočet: max. 300 000 / 500 000 EUR 

 

 

 

 

 



TERMÍNY 

 partnerství pro spolupráci v oblasti sportu týkající se pouze 

Evropského týdne sportu 2016: 21. ledna 2016 

 partnerství pro spolupráci v oblasti sportu netýkající se 

Evropského týdne sportu 2016: 12. května 2016 

 malá partnerství založená na spolupráci: 12. května 2016 

 neziskové evropské sportovní akce týkající se pouze 

Evropského týdne sportu 2016: 21. ledna 2016 

 neziskové evropské sportovní akce netýkající se 

Evropského týdne sportu 2016: 12. května 2016 



SPORT 

Podrobné informace: 

 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/sport 

 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-

sport-field-and-not-for-profit-european-sport-events-

related-0_en 
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PŘEDKLÁDÁNÍ 

ŽÁDOSTÍ 



PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Erasmus+ 

Centralizované aktivity 

Hodnocení zajišťuje přímo 
EACEA 

Žádost se předkládá 
EACEA 

Decentralizované aktivity 

Hodnocení zajišťuje DZS 

Žádost se předkládá DZS 



PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

 PIC (Participant Identification Code) 

 Musí mít každá instituce, která se chce zapojit do 

projektu 

 Participant portal: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/deskto

p/en/home.html 

 Guide k PP: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/2015/documents/manualurf_en.pdf 

 ECAS: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.c

gi 

 PIC UK: 9999 2 34 34 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

 E-form 

 Strategická partnerství: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-

vysokoskolske-vzdelavani/ 

 Ostatní aktivity: 
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en 

 

 Declaration of honour / Mandate 

 Podpis statutárního zástupce – Rektor 

 Průvodní dopis podepsaný děkanem/děkankou 

fakulty 

 Kontaktovat: radka.zgarbova@ruk.cuni.cz 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 Kritéria způsobilosti 

 Formální kritéria 

 hodnotí národní agentura nebo EACEA 

 

 Kritéria pro udělení grantu 

 Kvalitativní kritéria 

 Hodnotí externí hodnotitelé 

 

 



KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI 

 Podrobnosti v Příručce programu Erasmus+ 2016 

 Většina kritérií je uvedena v e-formu (check list) 

 Nejčastější chyby: 

 Správnost formuláře 

 Odpovídající výše grantu 

 Délka trvání projektu 

 Počet partnerů… 

 



1. RELEVANCE PROJEKTU 

 Naplnění cílů a priorit akce (včetně obecných, 

specifických a operativních cílů) 

 Dobré definování cílové skupiny 

 Uvedení strategie modernizace a internacionalizace 

zapojených organizací 

 Kvalitní a odpovídající analýza potřeb 

 Inovativní nebo doplňující charakter dalších iniciativ 

a již uskutečněných projektů 

 



2. KVALITA KONCEPCE A 

REALIZACE PROJEKTU 

 Kvalitní a vhodné navrhované aktivity 

 Proveditelnost a inovační charakter navrhované 

metodiky 

 Hospodárnost a přiměřené zdroje na jednotlivé aktivity 

 Konzistence mezi projektovými cíli, metodikou, 

aktivitami a navrhovaným rozpočtem 

 Jasný, realistický a úplný pracovní plán zahrnující fáze 

přípravy, implementace, hodnocení, následných 

činností a diseminace výsledků 

 Jasně identifikované výzvy a rizika projektu  

 Dobře zvolené preventivní činnosti 

 



3. KVALITA PROJEKTOVÉHO TÝMU 

A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE 

 Vhodná kombinace zúčastněných organizací s 

potřebnými zkušenostmi, odbornými znalostmi, 

dovednostmi a podporou řízení 

 Jasné a vhodné rozdělení pravomocí a úkolů 

dokazující odhodlání a aktivní přispění všech 

zúčastněných  

 Mechanismus zajišťující dobrou koordinaci, 

rozhodování a komunikaci mezi z organizacemi  

 Zapojení organizací z různých odvětví vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže; zapojení firem 

 Zapojení nováčků do programu/akce 

 



4. DOPAD A UDRŽITELNOST 

 Dopad na organizace a na jednotlivce během trvání 

i po ukončení projektu 

 Potenciál šířit výsledky projektu mimo zúčastněné 

organizace na místní, regionální, národní nebo 

mezinárodní úrovni 

 Plán diseminace během projektu a po jeho skončení 

je jasný a efektivní, s odpovídajícími zdroji  

 Skutečná udržitelnost navrhovaných aktivit a 

výstupů po skončení projektového období, zejména 

získáním kofinancování nebo jiných forem podpory 

 Zavedení a efektivní využití výsledků projektu 

 



RADY A TIPY  

PRO 

PŘEDKLADATELE 



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI 

 Staňte se odborníkem na konkrétní akci programu 

Erasmus+ 

 cíle, priority, požadavky, kritéria, atd. 

 návrh projektu přizpůsobte požadavkům 

konkrétní akce 

 

 Řádně prostudujte Guide programu, danou výzvu, 

aktuální formulář žádosti, webové stránky 

stávajících programů  

 



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

 Odpovídá cílům, prioritám, požadavkům… 

programu? 
 

 Odpovídá potřebám oboru / fakulty / univerzity / 

země? 
 

 Informujte o projektu svou katedru / fakultu 

 získejte podporu při přípravě projektu 

 budete mít podporu také při realizaci projektu? 

 



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

 Je projektový záměr dostatečně inovativní? 
 

 Rozhodněte se, jakou roli v projektu chcete zastávat 

– koordinátor / partner? 
 

 Ověřte si veškeré právní náležitosti – ECHE, PIC, 

dodatky k diplomu, společné magisterské 

programy… 

 

 



PARTNERSTVÍ 

 Respektujte minimální počet partnerů projektu 

 Zamyslete se nad kapacitou a velikostí konsorcia 

 Zvažte zapojení firem 

 stáže, možnost práce na diplomové/dizertační 

práci 

 další možné financování stupendií 

 Sdílejte odpovědnost s partnery ve fázi přípravy 

projektu - Návrh projektu vypracujte společně  

 



PARTNERSTVÍ 

 Vyberte jazyk žádosti vyhovující všem partnerům 
 

 Naplánujte i osobní schůzky s partnery 
 

 Každý z partnerů by měl být do přípravy aktivně 

zapojen 
 

 Partnery seznamte se všemi dokumenty 
 

 Stanovujte si milníky/mezníky 

 



ŽÁDOST 

 Vymyslete smysluplný název projektu + akronym 

pro marketing 

 Pište jasně, krátce, srozumitelně 

 Detailně vysvětlete: 

 Summary - projekt představte detailně, 

koherentně a  zasaďte do širšího kontextu 

 Potřebu zapojení všech institucí 

 Šíření výsledků a udržitelnost projektu 

 Rozpočet projektu 

 



ŽÁDOST 

 Žadatel = koordinátor je zodpovědný za vedení 
projektu i veškeré finanční a administrativní 
náležitosti 

 Žadatel – rozděluje role partnerům 

 Neopomínejte hodnocení projektu, kontrolu kvality, 
monitoring a případně audit 

 Návrh pravidelně upravujte, aby byla dodržena 
konzistentnost, návaznost, komplexnost a všechny 
specifické požadavky 

 Konečné znění návrhu projektu nechte zkontrolovat 
nezainteresovanou osobou 



ŽÁDOST 

Nezapomínejte na klíčová slova: 

ECTS, diploma supplement, double/joint degrees, 

recognition/accreditation, integration, institutional 

commitments, added value, quality assurance, 

dissemination, sustainability, employability, visibility, 

transparency, … JOINT! 



VŠECHNY NÁVRHY ZAČÍNAJÍ OD 

INDIVIDUÁLNÍCH INICIATIV. 

DOBRÉ NÁVRHY JSOU VŽDY 

VÝSLEDKEM SPOLEČNÉHO ÚSILÍ 

INSTITUCÍ  

 

 

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT DEMONSTRUJE, 

ŽE KOMBINACE VŠECH JEHO 

PRVKŮ BUDE MÍT KONKRÉTNÍ A 

TRVALÉ VÝSLEDKY VE PROSPĚCH 

VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN. 



NABÍDKY / MOŽNOST 

SPOLUPRÁCE 

 Central European Joint Infoday on Centralised 

Actions 

 Kompendium nabídek spolupráce 

 

 Contact Seminar with the Western Balkans 

 Zaslat návrhy na možnou spolupráci s Albánií, 

Bosnou a Herzegovinou, Kosovem, Černou 

horou a Srbskem 



DĚKUJI ZA 

POZORNOST ! 

 


