
Výzva k předkládání návrhů 2019 - EAC / A03 / 2018 

Program Erasmus + 

(2018 / C 384/04) 

1.    Úvod a cíle 

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program "Erasmus 

+": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, a kterým se 

zrušují rozhodnutí č. 1719/2006 / ES, č. 1720/2006 / ES a č. 1298/2008 / 

ES  ( 1 ) jakož i z ročních pracovních programů Erasmus + 2018 a 2019. Program 

Erasmus + se vztahuje na období 2014 až 2020. Obecné a specifické cíle programu 

Erasmus + jsou uvedeny v článcích 4, 5, 11 a 16 uvedeného nařízení. 

2.    Akce 

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus +: 

Klíčová akce 1 (KA1) - Mobilita ve vzdělávání jednotlivců 

- mobilita ve vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 

- společné magisterské studium Erasmus Mundus 

Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce v oblasti inovací a výměna osvědčených postupů 

- strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 

- Evropské univerzity 

- znalostní aliance 

- aliance pro sektorové dovednosti 

- budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

- budování kapacit v oblasti mládeže 

Klíčová akce 3 (KA3) - Podpora reformy politik 

- projekty v rámci dialogu s mládeží 

Činnosti programu Jean Monnet 

- katedry Jean Monnet 

- moduly programu Jean Monnet 

- centra excelence programu Jean Monnet 

- podpora v rámci programu Jean Monnet pro sdružení 

- sítě programu Jean Monnet 

- projekty programu Jean Monnet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#ntr1-C_2018384SK.01000401-E0001


Sport 

- partnerství spolupráce 

- malé partnerství spolupráce 

- neziskové evropské sportovní akce 

3.    Způsobilost 

Žádost o financování v rámci programu Erasmus + může podat každý veřejný nebo 

soukromý subjekt působící v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a 

sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí působící v oblasti práce s mládeží, 

ačkoli ne nutně v kontextu mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky 

na mobilitu mladých lidí a pracovníků s mládeží v oblasti vzdělávání, jakož i na 

strategická partnerství v oblasti mládeže. 

Na všech akcích programu Erasmus + se plně mohou zúčastnit tyto země zapojené 

do programu  ( 2 ) : 

- členské státy Evropské unie, 

- země ESVO / EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko, 

- kandidátské země EU: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko. 

Na některých akcích programu Erasmus + se kromě toho mohou zúčastnit organizace 

z partnerských zemí. 

Další podrobnosti o podmínkách účasti jsou uvedeny v příručce k programu Erasmus 

+. 

Informace pro britských žadatele : Vezměte prosím na vědomí, že kritéria 

způsobilosti musí být dodrženy během celého trvání grantu. Pokud Spojené 

království vystoupí z EU během grantového období, aniž uzavřelo dohodu s EU, na 

jejímž základě budou britští žadatelé nadále oprávněni, přestanete dostávat finanční 

prostředky EU (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále 

účastnit) nebo budete muset na základě příslušných ustanovení o ukončení podle 

grantové dohody daný projekt opustit. 

4.    Rozpočet a doba trvání projektů 

Použití této výzvy je podmíněno dostupností prostředků stanovených v návrhu 

rozpočtu na rok 2019 po přijetí rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým orgánem nebo 

pokud se rozpočet nepřijme, stanovených v systému prozatímních dvanáctin. 

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů činí 2 733,4 mil. EUR: 

Vzdělávání a odborná příprava: 2 503,4 mil. EUR  ( 3 ) 

mládež: 167,7 mil. EUR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#ntr2-C_2018384SK.01000401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#ntr3-C_2018384SK.01000401-E0003


Jean Monnet: 13,7 mil. EUR 

Sport: 48,6 mil. EUR 

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů i jeho samotné 

rozdělení jsou předběžné a mohou se změnit v případě, že dojde ke změně ročních 

pracovních programů Erasmus +. Potenciální žadatelé mají možnost pravidelně se 

seznamovat s ročními pracovními programy Erasmus + a jejich změnami, které jsou 

zveřejněny na adrese: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-

programmes_sk 

a týkají se rozpočtu, který je k dispozici na každou akci v rámci této výzvy. 

Výše přidělených grantů a také délka trvání projektů závisí na různých faktorech, 

jako je druh projektu a počet zapojených partnerů. 

5.    Termín pro podání žádostí 

Všechny termíny pro předložení žádostí uvedené dále se končí o 12.00 

hod. (Poledne) bruselského času. 

Klíčová akce 1 

Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 5. února 

2019 

Mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání 5. února 

2019 

Mobilita jednotlivců v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního 

vzdělávání a vzdělávání dospělých 

5. února 

2019 

Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 30. dubna 

2019 

Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 1. října 2019 

Společné magisterské studium Erasmus Mundus 14. února 

2019 

Společné magisterské studium Erasmus Mundus - společná výzva EU-Japonsko 1. dubna 

2019 

 



Klíčová akce 2 

Strategické partnerství v oblasti mládeže 5. února 2019 

Strategické partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 21. března 2019 

Strategické partnerství v oblasti mládeže 30. dubna 2019 

Strategické partnerství v oblasti mládeže 1. října 2019 

Evropské univerzity 28. února 2019 

znalostní aliance 28. února 2019 

Aliance pro sektorové dovednosti 28. února 2019 

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 7. února 2019 

Budování kapacit v oblasti mládeže 24. ledna 2019 

 

Klíčová akce 3 

projekty v rámci dialogu s mládeží 5. února 2019 

30. dubna 2019 

1. října 2019 

 

Akce programu Jean Monnet 

Katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty 22. února 2019 

 

sportovní akce 

partnerství spolupráce 4. dubna 2019 

Malé partnerství spolupráce 4. dubna 2019 



Neziskové evropské sportovní akce 4. dubna 2019 

Podrobné pokyny pro podání žádostí jsou uvedeny v příručce k programu Erasmus 

+. 

6.    Úplné informace 

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů včetně priorit jsou uvedeny v 

příručce k programu Erasmus + na této webové stránce: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sk 

Příručka k programu Erasmus + je nedílnou součástí této výzvy a podmínky účasti a 

financování v ní uvedené platí plně iv případě této výzvy. 

 

( 1 )   Úř. v. L 347, 20.12.2013, s. 50 . 

( 2 )   Činnosti programu Jean Monnet jsou otevřené pro organizace z celého světa. 

( 3 )   Tato částka zahrnuje prostředky určené na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (spolu 

306 mil. EUR). 

 

Začátek 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#ntc1-C_2018384SK.01000401-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#ntc2-C_2018384SK.01000401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#ntc3-C_2018384SK.01000401-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04#document1

