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JaK zíSKat puBLIKacE Eu
Bezplatné publikace:
>  prostřednictvím stránek Eu Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
>  v zastoupeních a delegacích Evropské unie.
 Jejich kontaktní údaje naleznete na adrese http://ec.europa.eu
 nebo si je můžete vyžádat faxem na čísle +352 2929-42758.

placené publikace:
>  prostřednictvím stránek Eu Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
předplatné (např. roční řady Úředního věstníku Evropské unie, sbírky rozhodnutí
Soudního dvora Evropské unie):
>  u některého z prodejců Úřadu pro publikace Evropské unie
 (http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).

Evropská unie podporuje rozsáhlou řadu činností v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy, kultury, výzkumu a mládeže. tato brožura obsahuje 
stručné informace o některých programech, které Generální ředitelství 
pro vzdělávání a kulturu nabízí. pro snadnější porozumění nepoužívá 
vždy formální terminologii Evropské unie a nezahrnuje všechny 
programy, nástroje a opatření Eu. V každém oddíle uvádí, kde lze nalézt 
více informací. Navíc obsahuje i seznam vnitrostátních agentur a dalších 
důležitých organizací, které jsou branou k účasti na těchto činnostech.

Možná si zde najdete
něco i pro sebe.



Jste učitel, který chce rozšířit znalosti 
svých žáků o jiné zemi EU? Choreograf, který se snaží vytvořit 

celoevropský taneční projekt?

Vysokoškolský student, který 
chce jeden semestr 

studovat v zahraničí? 

Distributor, který chce 
propagovat evropské filmy?

Místní úřad pro vzdělávání, 
který má zájem 

o partnerství v jiných 
zemích?

Mladý výzkumný 
pracovník, který zkoumá 

kariérní možnosti?
Mladý člověk, který 

hledá příležitosti 
k dobrovolnické práci?

Třeba pracujete ve školní 
knihovně nebo se jako dospělý dále 

vzděláváte či řídíte společnost, která 
hledá učně z jiných zemí nebo spolupráci 
s vysokými školami.

A programy, které mohou podpořit 
jejich projekty, zde najdou 
i lidé, kteří pracují s osobami, 
jež předčasně ukončily školní 

docházku, nebo kteří budují 
společnost podporující větší sociální 

začlenění.

Možná vedete mládežnickou skupinu 
či sdružení rodičů nebo máte na 

starost odbornou přípravu v nějaké 
obchodní komoře, průmyslovém 
sdružení či odborovém svazu.

Zúčastnit se mohou dokonce 
i rozhlasové stanice 

s vysíláním na internetu 
nebo vydavatelé, kteří chtějí 

přeložit nový román.

Podívejte se – možná že zde 
bude něco i pro vás.
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Přímí Příjemci Program Kdo může Podat žádost
PříKlady aKtivit a Kde lze 
najít Podrobnosti

sTrAnA 

Školáci Comenius Školy a úřady odpovědné 
za vzdělávání 

Výměna zkušeností v zahraničí 
pro třídy a jednotlivce 8

Mladí lidé, mládežnické 
skupiny, mládežnické 
organizace 

Mládež v akci
Mládežnické skupiny, 
organizace s mládežnickým 
rozměrem

Výměny, dobrovolnická 
činnost v zahraničí 12

Pracovníci s mládeží Mládež v akci Organizace 
s mládežnickým rozměrem

Výměny, rozvoj mládežnických 
politik a partnerství 12

Školní učitelé Comenius Školní učitelé semináře dalšího vzdělávání 
v zahraničí 8

Instituce pro vzdělávání 
učitelů Comenius Úřady odpovědné za 

vzdělávání Výměny, společný vývoj osnov 8

sdružení rodičů 
a nevládní organizace 
zapojené do školního 
vzdělávání

Comenius
sdružení rodičů a nevládní 
organizace zapojené do 
školního vzdělávání

Partnerství se zahraničními 
školami 8

Učňové, praktikanti 
v odborném vzdělávání 
a přípravě

Leonardo da Vinci
Instituce pro odborné 
vzdělávání a odbornou 
přípravu

Pracovní zkušenosti 
v zahraničí 18

Pracovníci institucí pro 
odborné vzdělávání 
a odbornou přípravu

Leonardo da Vinci
Instituce pro odborné 
vzdělávání a odbornou 
přípravu

studijní návštěvy a výměny 
v zahraničí, sítě zaměřené na 
inovace 

18

Vysokoškolští studenti

Erasmus Instituce vysokoškolského 
vzdělávání

studijní období a stáže 
v zahraničí 22

Erasmus Mundus Instituce vysokoškolského 
vzdělávání

Postgraduální studium v celém 
světě 36

Tempus Instituce vysokoškolského 
vzdělávání

Modernizované výukové 
metody v sousedních státech 
EU 

40

spolupráce 
s průmyslovými 
zeměmi

Instituce vysokoškolského 
vzdělávání

studentské výměny se 
severní Amerikou a asijsko-
-tichomořskou oblastí

38

Vysokoškolští pracovníci

Erasmus Vysokoškolští pracovníci
Období výuky v zahraničí, 
absolvování odborné přípravy 
v zahraničí a partnerství 
v oblasti vývoje osnov 

22

Erasmus Mundus Vysokoškolští pracovníci Akademické výměny 
a partnerství po celém světě 36

Tempus Instituce vysokoškolského 
vzdělávání

Partnerství s univerzitami 
v sousedních státech EU 40

spolupráce 
s průmyslovými 
zeměmi

Vysokoškolští pracovníci
Vývoj osnov a harmonizace 
kvalifikací se severní 
Amerikou a asijsko-
-tichomořskou oblastí

38

Dospělí s nízkým 
formálním vzděláním Grundtvig Instituce pro vzdělávání 

dospělých 
semináře pro vzdělávání 
dospělých z jiných zemí 26

Pracovníci působící 
v oblasti vzdělávání 
dospělých

Grundtvig
Pracovníci působící 
v oblasti vzdělávání 
dospělých

Partnerství a sítě pro další 
vzdělávání a sdílení nápadů 26

Učitelé oboru evropské 
integrace Jean Monnet Učitelé oboru evropské 

integrace
Výukové pobyty a spolupráce 
v oblasti výzkumu 34
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Přímí Příjemci Program Kdo může Podat žádost
PříKlady aKtivit a Kde lze 
najít Podrobnosti

sTrAnA 

Filmoví a televizní 
odborníci a studenti MEDIA

Odborníci, studenti, 
společnosti a vzdělávací 
organizace napojené 
na oblast filmu, 
televize a sdělovacích 
prostředků

Produkce, propagace, 
distribuce a odborná příprava 46

Umělci, návrháři, 
interpretační umělci Kultura Kulturní organizace 

a instituce a vydavatelství

Výměna nápadů a realizace 
partnerství v oblasti umění, 
hudby a písní, dramatu 
a divadla, kulturního dědictví 
a jeho ochrany, literatury 
a četby, architektury a designu 

42

Výzkumní pracovníci Akce Marie Curie
Výzkumní pracovníci, 
výzkumné organizace 
a společnosti

Školení, výměny a partnerství 48

Pracovníci v oblasti 
vzdělávání a odborné 
přípravy seniorů 

spolupráce 
a inovace 
politik v oblasti 
celoživotního 
učení

Instituce a úřady pro 
vzdělávání a odbornou 
přípravu

studijní návštěvy (týká se 
průřezového programu) 30

Jazykové školy Jazyky Všechny organizace 
zapojené do výuky jazyků

Vývoj studijních materiálů (týká 
se průřezového programu) 30

Politici rozhodující 
o vzdělávání, výzkumní 
pracovníci

Informační 
a komunikační 
technologie

Politici rozhodující 
o vzdělávání a výzkumní 
pracovníci

Používání technologií 
k vytvoření inovačních 
vzdělávacích a školicích 
postupů (týká se průřezového 
programu)

30

Všechny organizace 
zapojené do vzdělávání 
a odborné přípravy

Využívání 
výsledků

Všechny organizace 
zapojené do vzdělávání 
a odborné přípravy

Šíření výsledků projektu (týká 
se průřezového programu) 30

Podniky

Erasmus společnosti
Hostování vysokoškolských 
stážistů, spolupráce 
s univerzitami a výuka 
v zahraničí 

22

Leonardo da Vinci společnosti

Hostování učňů a stážistů 
v rámci počátečního 
odborného vzdělávání, 
vysílání zaměstnanců 
v rámci mobility do zahraničí 
a spolupráce v partnerstvích 
a projektech odborného 
vzdělávání 

18

Tempus
společnosti, průmyslová 
sdružení a obchodní 
komory

spolupráce s univerzitami 
v sousedních státech EU 40

Žádost může podat mnoho dalších institucí, organizací a sdružení. stejně tak mohou učinit podniky, sociální partneři, výzkumná 
centra, neziskové organizace, poradenské organizace, dobrovolnické subjekty a nevládní organizace. Všechny programy jsou otevřeny 
všem členským státům EU; mnohé z nich jsou otevřeny i jiným zemím. Více podrobností najdete ve shrnutích jednotlivých programů 
a v tabulkách na straně 52, kde je uveden přehled, kterých zemí se jednotlivé programy týkají.
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Evropa prožívá období změn – náročné a současně i vzrušující. Posun směrem 
ke konkurenceschopné Evropě zaměřené na udržitelný růst a  zaměstnanost 
získal novou energii díky strategii Evropa 2020. To posouvá EU směrem 
k technologicky vyspělému nízkouhlíkovému hospodářství, které upřednostňuje 
inovace, kreativitu a mobilitu. Zvýšila se pozornost věnovaná vzdělávání 
a odborné přípravě, výzkumu a zdroji, který pro EU představují mladí lidé. EU 
velmi chce otevírat šance pro své občany tím, že bude nabízet nové příležitosti 
ke vzdělávání. Důležitou součástí této strategie jsou programy v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy, kultury, výzkumu a mládeže.

Tato brožura vám dává nahlédnout do toho, co je k dispozici.
Řekne vám, co se vám nabízí a jak to můžete získat.
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Co najdete uvnitř
PrOGrAMy

comenius – školní vzdělávání  strana 8

mládež v akci – vzdělávací aktivity mimo školu strana 12

leonardo da vinci – odborné vzdělávání a příprava strana 18

erasmus – vysokoškolské vzdělávání v Evropě strana 22

grundtvig – vzdělávání dospělých strana 26

jazyky, informační a komunikační  
technologie a šíření strana 30

jean monnet – evropská integrace v rámci výuky strana 34

erasmus mundus – univerzitní mobilita po celém světě strana 36

spolupráce s průmyslovými zeměmi strana 38

tempus – modernizace vysokoškolského vzdělávání 
v zemích blízkých EU strana 40
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Kultura – výměny v oblasti umění strana 42

media – stimulace filmové a televizní tvorby v Evropě  strana 46

akce marie curie – pracovní příležitosti pro výzkumné
pracovníky  strana 48

PŘíLOHA

Zúčastněné země  strana 52

Kontakty, internetové stránky, publikace strana 53

Poznámka k programu celoživotního učení
Evropská komise zastřešila své iniciativy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jediným programem, 
programem celoživotního učení (www.ec.europa.eu/llp). Tento program umožňuje jednotlivcům ve 
všech stadiích jejich života využívat podnětné příležitosti ke vzdělávání napříč Evropou. skládá se 
ze čtyř dílčích programů: comenius (pro školy), erasmus (pro vysokoškolské vzdělávání), leonardo 
da vinci (pro odborné vzdělávání a přípravu) a grundtvig (pro další vzdělávání)

Tyto čtyři dílčí programy doplňuje průřezový program, který má zajistit, aby dosáhly co nejlepších 
výsledků; podporuje spolupráci v oblasti politik, jazyky, informační a komunikační technologie 
a  účinné šíření a využívání výsledků projektu. A nakonec program jean monnet, který stimuluje 
učení, uvažování a debaty o evropském integračním procesu na vysokoškolských institucích po 
celém světě. Každý rok je pro program celoživotního učení vyhlášena všeobecná výzva k předkládání 
návrhů.

Všechny aktivity jsou shrnuty v příručce programu celoživotního učení na adrese 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm. 
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Školní vzdělávání
K čemu slouží?

Cílem programu Comenius je zvýšit kvalitu školního vzdělávání, posílit jeho 
evropský rozměr a podpořit mobilitu, jazykovou výuku a větší začlenění formou 
výměn a spolupráce mezi školami v různých zemích.

co podporuje?

mobilita osob

• Díky dalšímu vzdělávání v jiné zemi v rámci programu Comenius mají 
učitelé a další pracovníci působící v oblasti vzdělávání možnost zlepšit si 
své praktické pedagogické dovednosti a lépe porozumět situaci ve školství 
v Evropě, například prostřednictvím kurzů profesního rozvoje, konferencí 
a praktických stáží (tzv. job shadowing).

• Asistenční pobyty Comenius umožňují budoucím učitelům strávit tři až 
deset měsíců v zahraničí, kde v hostitelské škole asistují při výuce.

• Mobilita jednotlivých žáků v rámci programu Comenius dává středoškolským 
studentům možnost strávit tři až deset měsíců v hostitelské škole a rodině 
v zahraničí.

Partnerství

• Díky multilaterálním školním partnerstvím se mohou žáci a jejich učitelé 
účastnit společných vzdělávacích aktivit se školami z jiných evropských 
zemí. To napomáhá podpoře mezikulturního povědomí a zlepšení 
dovedností ve vybraných oblastech.
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„Mezikulturní komunikace prostřednictvím partnerství v oblasti múzických umění“ byla 
multilaterálním partnerstvím programu Comenius, které ke zvýšení znalostí a pochopení 
vzájemného vlivu využívalo umělecká představení. Spolupráce mezi školami z Finska, Německa, 
Španělska, Itálie a Belgie vedla ke vzniku, produkci, realizaci a nahrání muzikálu s názvem the 
station (stanice) – příběhu lidí žijících v různých částech Evropy. Autory písní, tanců, textu, scény 
a všech kostýmů byli žáci, kteří v přípravné fázi ve značné míře využili nástroje informačních 
a komunikačních technologií. Poslední zkoušky a představení se konaly na setkání ve Finsku. Menší 
muzikálová a divadelní představení byla uspořádána i v každé z partnerských zemí. Projekt přilákal 
pozornost pracovníků, žáků a místních sdělovacích prostředků.

• Jazykově orientovaná dvoustranná školní partnerství vybízejí k používání 
evropských jazyků tím, že dávají žákům šanci procvičit si je při výměnných 
školních pobytech, při nichž žáci pracují společně ve škole a jsou vzájemně 
hosty v rodinách.

• regionální partnerství Comenius pomáhají místním a regionálním 
zúčastněným osobám v oblasti školního vzdělávání – učitelům, žákům 
a osobám odpovědným za školství – při výměně osvědčených postupů.

• Projekt eTwinning využívá možnosti internetu k tomu, aby pomohl učitelům 
z celé Evropy vzájemně se setkávat, vyměňovat si myšlenky a zdroje 
a vytvářet projekty spolupráce s jejich žáky. spíše než finanční prostředky 
jim nabízí podporu, odbornou přípravu, nástroje a příklady osvědčených 
postupů.
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multilaterální projekty a sítě

• Multilaterální projekty Comenius spojují pracovníky školství, vzdělávací 
instituce, další organizace působící v oblasti školního vzdělávání a školy 
s cílem zlepšit kvalitu výuky a studia ve třídě a pomoci zlepšit organizaci 
zkušeností ze zahraničí pro studenty pedagogiky. Multilaterální sítě 
Comenius, které slučují konsorcia působící v oblasti školního vzdělávání, 
jsou fóry pro společné zamyšlení nad propagací inovací a osvědčených 
postupů v tematické oblasti.

doprovodné aktivity

• Doprovodná opatření programu Comenius pomáhají tomuto programu 
dosáhnout jeho cílů, například tím, že zvyšují povědomí o významu školní 
spolupráce na evropské úrovni.

• Přípravné návštěvy umožňují potenciálním partnerům projektů Comenius 
setkat se a definovat cíle a pracovní plán pro jejich budoucí projekt.

Kdo se může zúčastnit?

Účast je otevřena všem aktivním členům společenství v oblasti školního 
vzdělávání: žákům, učitelům, místním úřadům, sdružením rodičů, neziskovým 
organizacím, nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání, 
institucím pro vzdělávání učitelů, univerzitám, výzkumným centrům a všem 
dalším pedagogickým pracovníkům.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, 
norsko a Turecko. Účast Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 
a Švýcarské konfederace je definována v každoroční výzvě k předkládání návrhů. 
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jak se mohu přihlásit?

Školáci by se měli obrátit na svého učitele.

Učitelé, školy a další organizace, zajímající se o:

• mobilitu, partnerství nebo přípravné návštěvy, by se měli obrátit na 
vnitrostátní agenturu ve své zemi: http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/doc1208_en.htm

• multilaterální projekty, sítě nebo doprovodná opatření, by se měli obrátit 
na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

• eTwinning: http://www.etwinning.net

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc854_en.htm
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Vzdělávací aktivity mimo školu 
K čemu slouží?

Cílem programu Mládež v akci je inspirovat povědomí aktivního evropského 
občanství, solidarity a tolerance mezi Evropany od doby dospívání do dospělosti. 
Program podporuje mobilitu v EU a za její hranice a vybízí k začlenění všech 
mladých lidí bez ohledu na jejich vzdělání a sociální a kulturní zázemí. Pomáhá 
mladým lidem získávat nové schopnosti a dává jim příležitosti k neformálnímu 
a alternativnímu vzdělávání s evropským rozměrem. 

co podporuje?

Mládež pro Evropu podporuje výměny, mládežnické iniciativy a mládežnické 
demokratické projekty, pro lidi ve věku od 13 do 30 let, které vybízejí k účasti na 
demokratickém životě a povzbuzují podnikatelského ducha a aktivní evropské 
občanství.

• Výměny mládeže jsou projekty opírající se o partnerství mezi dvěma či více 
partnery z různých zemí. Tyto projekty zahrnují aktivní účast mladých lidí 
a mají poskytovat mladým lidem příležitost k diskusím a získávání poznatků 
o různých tématech.

Projekt „Nejsem nebezpečný, jsem jen jiný!“ spojil tanečníky breakdance a emocionální hard rock 
v projektu mládežnických výměn, který používá umění jako prostředek k vyjádření sebe sama. 
Výměny proběhly mezi 24 lidmi ve věku od 15 do 25 let z Lotyšska, Litvy, Německa a Španělska 
a mezi šesti mládežnickými lídry. Umění, sdělovací prostředky, hudba, divadlo a tanec jim svým 
účinkem pomohly učit se od sebe navzájem a rozvíjet větší toleranci pro kulturní rozmanitost.
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• Projekty Iniciativy mládeže podporují aktivity, které iniciují, vytvářejí 
a  realizují sami mladí lidé a v nichž hrají klíčové role. Iniciativu mládeže 
může navrhnout jedna skupina na místní, regionální nebo celostátní úrovni 
v jedné zemi nebo dvě či více skupin z různých zemí.

• Mládežnické demokratické projekty podporují účast mladých lidí na 
demokratickém životě jejich místní, regionální či celostátní komunity nebo 
na mezinárodní úrovni. Mládežnické demokratické projekty jsou rozvíjeny 
prostřednictvím evropského partnerství. Umožňují spojování myšlenek, 
zkušeností a metodik na evropské úrovni z aktivit na místní, regionální 
a celostátní úrovni.

Prostřednictvím evropské dobrovolné služby mohou mladí lidé vykonávat 
dobrovolnou službu v jiné zemi po dobu až 12 měsíců. Tento projekt podporuje 
mezigenerační solidaritu a vzájemné porozumění a nabízí účastníkům skutečné 
vzdělávací zkušenosti. Kromě toho, že má tato činnost přínos pro místní 
komunity, učí se dobrovolníci nové dovednosti a jazyky a objevují jiné kultury. 
Projekt Evropské dobrovolné služby se může zaměřit na celou řadu témat 
a oblastí, jako je kultura, mládež, sport, sociální péče, kulturní dědictví, umění, 
civilní ochrana, životní prostředí, rozvojová spolupráce atd.

Rehabilitační centrum pro handicapované děti je projekt, který organizuje řecký pečovatelský dům 
pro postižené děti. Hostil více než šedesát mezinárodních dobrovolníků včetně deseti s duševním 
nebo tělesným postižením. Dobrovolníci žijí v ústavu a pomáhají pracovníkům při plnění jejich 
každodenních úkolů, jako je odvoz dětí do školy nebo na fyzioterapii a pracovní terapii. Dobrovolníci 
se učí rozvíjet vztahy, sdílet povinnosti a navazovat kontakt s lidmi z celého světa.

Akce mládež ve světě podporuje výměny, odbornou přípravu, vytváření sítí 
a spolupráci s partnerskými zeměmi, přičemž se zaměřuje na sousední partnerské 
země.
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• Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi Evropské unie usiluje 
o rozvoj vzájemného porozumění a přitom pomáhá rozvíjet aktivity mladých 
lidí. Podporuje výměny mládeže se sousedními partnerskými zeměmi 
a odbornou přípravu a tvorbu sítí s těmito zeměmi.

• spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa podporuje projekty, 
které propagují spolupráci v oblasti mládeže s širší řadou zemí. Podporuje 
zejména výměnu osvědčených postupů a odbornou přípravu mladých lidí 
a mládežnických pracovníků, partnerství a sítě mládežnických organizací.

systémy podpory mládeže podporují rozvoj programů výměny, odborné přípravy 
a informací pro mladé lidi, mládežnické pracovníky a mládežnické organizace. 

• Podpora organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni 
povzbuzuje činnost nevládních organizací, které aktivně působí na 
evropské úrovni v oblasti mládeže a sledují cíl obecného evropského zájmu. 
Jejich aktivity musí přispívat k účasti mladých lidí na veřejném životě a ve 
společnosti a k rozvoji a realizaci evropské spolupráce v oblasti mládeže 
v nejširším smyslu.

• Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží a mládežnickými 
organizacemi podporuje vzdělávání lidí aktivně se podílejících na práci 
s mládeží a činnosti mládežnických organizací. Mohou sem patřit 
praktické stáže a další praktické zkušenosti s učením, návštěvy ověřující 
proveditelnost projektů, hodnotící setkání, studijní návštěvy, činnosti, 
jejichž cílem je budování partnerství, semináře, školení nebo vytváření 
nových sítí či posilování a rozšiřování stávajících sítí v rámci programu 
Mládež v akci.

• systém Podpora inovace a kvality usiluje o zavedení, realizaci a podporu 
inovativních přístupů v oblasti mládeže.
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• systém Informační služby pro mladé lidi, pracovníky s mládeží a mládež-
nické organizace podporuje aktivity na evropské a vnitrostátní úrovni, 
které zlepšují přístup mladých lidí k informačním a komunikačním službám 
a zvyšují jejich podíl na přípravě a šíření uživatelsky příznivých, cílených 
informačních produktů.

• systém Vytváření projektů partnerství s regionálními nebo místními 
veřejnými orgány (jako jsou regiony a obce) nebo s organizacemi působícími 
v mládežnickém sektoru na evropské úrovni pomáhá rozvíjet nebo posilovat 
dlouhodobá opatření v oblasti neformálního učení a mládeže.

Akce evropská spolupráce v oblasti mládeže podporuje rozvoj spolupráce 
týkající se mládežnických politik na evropské úrovni:

• setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku, 
semináře a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi, osobami aktivně se 
podílejícími na práci s mládeží a činnosti mládežnických organizací a lidmi 
odpovědnými za mládežnickou politiku,

• podpora aktivit zlepšujících znalosti o mládeži,

• spolupráce s mezinárodními organizacemi, které pracují v oblasti mládeže, 
zejména s radou Evropy, Organizací spojených národů nebo jejími 
specializovanými institucemi.

Kdo se může zúčastnit?

mládež pro evropu

Tento program je zaměřen hlavně na lidi ve věku od 13 do 30 let. Žádost by 
mohla podat nezisková/nevládní organizace, místní či regionální veřejný orgán, 
neformální skupina mladých lidí nebo orgán aktivně působící na evropské 
úrovni v oblasti mládeže se zákonným sídlem v jedné ze způsobilých zemí: 
27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko a Turecko.
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evropská dobrovolná služba

Tento program je zaměřen hlavně na lidi ve věku od 18 do 30 let. Žádost by 
mohla podat nezisková organizace, místní či regionální veřejný orgán, orgán 
aktivně působící na evropské úrovni v oblasti mládeže, mezinárodní vládní 
organizace nebo (ale pouze v případě akcí v oblasti mládeže, sportu či kultury) 
výdělečná organizace v jedné ze způsobilých zemí: 27 členských států EU, Island, 
Lichtenštejnsko, norsko a Turecko, země, na něž se vztahuje evropská politika 
sousedství (východní Evropa a Kavkaz, středomořský region a jihovýchodní 
Evropa), a další země, které podepsaly příslušné dohody s Evropskou unií.

mládež ve světě

Tento program je zaměřen hlavně na lidi ve věku od 13 do 30 let. Žádost by 
mohla podat nezisková/nevládní organizace, místní či regionální veřejný orgán, 
neformální skupina mladých lidí nebo orgán aktivně působící na evropské 
úrovni v oblasti mládeže se sídlem v jedné ze způsobilých zemí: 27 členských 
států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko a Turecko, země, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství (východní Evropa a Kavkaz, středomořský region 
a jihovýchodní Evropa), a další země, které podepsaly příslušné dohody 
s Evropskou unií.

systémy podpory mládeže

Tyto systémy jsou určeny pro lidi v jedné ze způsobilých zemí: 27 členských 
států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko a Turecko. Toto opatření není věkově 
omezeno a je přístupné i mládežnickým pracovníkům.

evropská spolupráce v oblasti mládeže

Tento program je zaměřen hlavně na lidi ve věku od 15 do 30 let. Žádost by 
mohla podat nezisková/nevládní organizace, místní či regionální veřejný orgán 
nebo orgán aktivně působící na evropské úrovni v oblasti mládeže v jedné ze 
způsobilých zemí: 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko 
a Turecko.
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jak se mohu přihlásit?

Velká část řízení programu je decentralizovaná a je realizována prostřednictvím 
sítě vnitrostátních agentur. Vnitrostátní agentury lze kontaktovat prostřednictvím 
internetové adresy http://ec.europa.eu/youth/youth/doc152_en.htm#sectNAS.

Řízení některých prvků programu Mládež v akci probíhá na centrální úrovni 
prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast: http://eacea.ec.europa.eu/youth.

Kde získám více informací?

Průvodce programem Mládež v akci: 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Internetová stránka EU věnovaná mládeži:
http://ec.europa.eu/youth

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth

Helpdesk pro oblast mládeže: youthhelpdesk@ec.europa.eu 

Informace o zvláštních výzvách k předkládání návrhů: 
youthcallforproposals@ec.europa.eu 
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Odborné vzdělávání a příprava
K čemu slouží?

Program Leonardo da Vinci pomáhá evropským občanům získávat nové 
dovednosti, znalosti a kvalifikace a dosahovat jejich uznání za hranicemi 
za účelem zlepšení zaměstnavatelnosti občanů na měnících se trzích práce. 
Podporuje též inovace a zlepšení v systémech odborného vzdělávání a přípravy 
a oblasti praxe.

co podporuje?

Program Leonardo da Vinci podporuje vyučovací a školicí potřeby lidí zapojených 
do odborného vzdělávání a přípravy. Způsobilé jsou všechny předměty zahrnuté 
do odborného vzdělávání a přípravy, pokud podporují mezinárodní přenos 
znalostí, inovací a odborných zkušeností.

• Aktivita „Mobilita při počáteční odborné přípravě“ je určena praktikantům, 
učňům, žákům/studentům v rámci odborného vzdělávání a přípravy.

• Aktivita „Mobilita pro osoby na trhu práce“ klade důraz na studijní mobilitu 
lidí s odborným vzděláním nebo absolventů univerzit, ať už zaměstnaných 
či nikoli.

• Aktivita „Mobilita Vetpro“ podporuje výměnu zkušeností mezi odborníky 
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jako jsou učitelé a školitelé, 
pracovníci zabývající se otázkami odborného vzdělávání a přípravy 
a poradenští specialisté.
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Falck, soukromá dánská hasičská a záchranná služba, a shropshirská hasičská a záchranná služba, 
její obecní britský protějšek, vytvořily společně projekt v rámci programu Leonardo da Vinci. Každý 
rok si vyměňují dvanáct školitelů, vždy v týmech po dvou. Učí se vzájemně a těží z různých zázemí 
a zkušeností.

• Projekty partnerství jsou projekty spolupráce malých rozměrů mezi 
partnerskými organizacemi v různých zemích o tématech vzájemného 
zájmu, které jsou spojeny s odborným vzděláváním a přípravou.

• Aktivita „Přenos inovací“ se soustředí na projekty multilaterální spolupráce, 
jejichž cílem je přenos nebo přizpůsobení inovačních řešení mezi zeměmi 
v systémech odborného vzdělávání a přípravy.

• Aktivita „Vývoj inovací“ se koncentruje na multilaterální, mezinárodní 
projekty, které rozvíjejí inovační řešení v systémech odborného vzdělávání 
a přípravy na evropské úrovni.

• Multilaterální sítě kladou důraz na mezinárodní sítě pro výměnu zkušeností 
a informací v oblasti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím 
tematického či odvětvového přístupu.

• Přípravné návštěvy lze financovat za účelem nalezení partnerů a přípravy 
projektu.
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Kdo se může zúčastnit?

Program Leonardo da Vinci je určen lidem působícím v oblasti počátečního 
odborného vzdělávání a přípravy:

• učňům a lidem studujícím střední školu,

• lidem na trhu práce (s odborným nebo vysokoškolským vzděláním),

• učitelům, školitelům a dalším pracovníkům odpovědným za odbornou přípravu,

• institucím a orgánům, jako jsou sdružení a zástupci těch, kdo se účastní 
odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení učňů, rodičů a učitelů,

• podnikům, sociálním partnerům a dalším zástupcům pracovního života, včetně 
obchodních komor a dalších obchodních organizací,

• výzkumným centrům a orgánům zabývajícím se otázkami celoživotního učení 
a jakýmkoli aspektem odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální 
a celostátní úrovni,

• neziskovým organizacím, dobrovolnickým subjektům a nevládním organizacím.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko, 
Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
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jak se mohu přihlásit?

Osoby, které mají o program zájem, by se měly přihlásit prostřednictvím 
organizace, která spravuje finanční prostředky programu (např. jejich školicí 
instituce, zaměstnavatel či úřad práce). Podrobnější informace obsahují 
internetové stránky vnitrostátních agentur.

Školicí instituce a další organizace by se měly obrátit na vnitrostátní agenturu ve 
své zemi. Jejich adresy lze najít na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm.

Centralizovaná opatření, jako jsou multilaterální sítě nebo projekty „Vývoj 
inovací“, řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se 
sídlem v Bruselu. Viz http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1018_en.htm
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Vysokoškolské vzdělávání v Evropě
K čemu slouží?

Program Erasmus podporuje zvýšenou mobilitu v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání – zejména mezi studenty, ale i mezi učiteli a dalšími pracovníky. 
Cílem je podpořit celoevropský přístup k vysokoškolskému vzdělávání. Mohou-li 
studenti poznat jiné země a kultury, nejenže to obohatí jejich studijní zkušenosti, 
ale též to přispěje k rozšíření pružnější a mobilnější pracovní síly, která bere 
v úvahu evropskou perspektivu a která zlepšuje konkurenceschopnost Evropy 
a její inovační potenciál.

co podporuje?

Podporuje přeshraniční mobilitu v Evropě studentů (v rámci formálního 
vysokoškolského vzdělávání a pokročilého odborného vzdělávání a přípravy 
na vysokoškolské úrovni) a pedagogických a nepedagogických pracovníků. Od 
vzniku v roce 1987 se programu zúčastnily více než 2 miliony studentů.

mobilita osob do jiné evropské země

studenti

studenti mohou strávit studijní období v délce tří až dvanácti měsíců ve 
vysokoškolské instituci v jiné zúčastněné evropské zemi. na zahraniční 
univerzitě nemusí platit poplatky a mohou si domů přivézt studijní kredity, 
které získali v zahraničí.

Podobně mobilita studentů pro účely stáží umožňuje studentům vysokoškolských 
institucí využít stáže nebo praxe v některém podniku nebo jiné organizaci v jiné 
evropské zemi.

Jsou nabízeny intenzivní jazykové kurzy, které pomáhají studentům programu 
Erasmus připravit se na svůj pobyt v zahraničí v zemích s méně rozšířenými 
a  méně vyučovanými jazyky.
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Vedrana Trbušić, Slovinka studující obor komunikace na Lublaňské univerzitě, píše 
o svém pobytu v Itálii v rámci programu Erasmus: „Právě jsem ukončila svůj poslední rok 
jako studentka programu Erasmus na Boloňské univerzitě, jedné z nejstarších univerzit 
v Evropě. Studium na univerzitě, kde studovali Dante a Petrarca, bylo skvělou zkušeností 
samo o sobě, a to nemluvě o půvabu města a laskavosti Boloňanů. Ale nejlepší ze všeho 
byli kurzy a profesoři a vynikající akademická příležitost. Měla jsem šanci navštěvovat 
kurzy, které na mé domovské univerzitě neprobíhají a kde jsem získala řadu jedinečných 
znalostí.“

Pracovníci vysoKošKolsKých institucí

Způsobilí pracovníci mohou strávit až šest týdnů v zahraniční partnerské 
vysokoškolské instituci, zlepšit tak své kariérní vyhlídky a podpořit 
spolupráci.

• Učitelé ze zahraničí mohou být místním studentům prospěšní v tom, 
že nabídnou nové přednášky, odlišné vyučovací metody a hodiny 
v cizím jazyce. současně učitelé nabývají jiných perspektiv, navazují 
nové kontakty a rozšiřují své akademické sítě. Učitelé v rámci 
programu Erasmus mohou také iniciovat nové činnosti v oblasti 
mobility a spolupráce.

• Podmínky programu Erasmus mohou splnit i lidé pracující 
v podnikatelské sféře, a mohou tak na zahraniční partnerské instituci 
působit jako hostující přednášející a poskytnout studentům neotřelý 
náhled do světa podnikání a zařizovat výměny pro studentské stáže 
a odbornou přípravu pracovníků.

• nepedagogičtí pracovníci institucí, jako jsou manažeři či knihovníci, 
mohou jet do zahraničí v rámci programu Erasmus za účelem účasti 
na školení v jiných institucích či podnicích.
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vysokoškolské instituce

Intenzivní programy po celé Evropě

Tyto krátké studijní programy – pro studenty a učitele – trvají dva až šest týdnů 
a organizují je nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí.

multilaterální projekty a sítě

Program Erasmus také podporuje projekty modernizace a inovací v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání. Pracovníci se mohou zapojit do:

• multilaterálních projektů v oblasti vývoje osnov, modernizace vysokoškolského 
vzdělávání, spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky a virtuálních 
kampusů – tyto projekty trvají až tři roky a podílejí se na nich minimálně tři 
země,

• sítí: akademické a strukturální sítě institucí a jiných partnerských organizací 
mají inovovat specifické akademické obory nebo organizace a mají poskytovat 
fóra pro výměnu osvědčených postupů.

charta euc (erasmus university charter)

Charta stanovuje zásady, které se vysokoškolské instituce zavazují dodržovat. 
K chartě se v současnosti přihlásilo zhruba 4 000 institucí ve 33 zemích, což je 
předpokladem pro jejich účast na aktivitách v rámci programu Erasmus.



25

Kdo se může zúčastnit?

Program Erasmus je otevřen:

• studentům v rámci formálního vysokoškolského vzdělávání a pokročilého 
odborného vzdělávání a přípravy na vysokoškolské úrovni, včetně 
doktorandských studií,

• učitelům, školitelům a pedagogickým pracovníkům, včetně příslušných 
sdružení, výzkumných center, poradenských organizací a dalších subjektů 
zapojených do celoživotního učení,

• podnikům, sociálním partnerům a dalším zúčastněným osobám, jakož 
i veřejným a soukromým orgánům, které poskytují vzdělání a odbornou 
přípravu na místní, regionální a celostátní úrovni.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko 
a Turecko. Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie se účastní 
přípravné fáze.

jak se mohu přihlásit?

studenti by se měli v první řadě obrátit na mezinárodní kancelář své univerzity 
nebo vysoké školy. Univerzity a další organizace by měly kontaktovat vnitrostátní 
agenturu ve své zemi.

Adresy vnitrostátních agentur lze najít prostřednictvím internetové stránky
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm.

Centralizovaná opatření, jako jsou sítě, multilaterální projekty a udělení Charty 
EUC, řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu. Viz
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/education/erasmus
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Vzdělávání dospělých
K čemu slouží?

Vzdělávání dospělých zvyšuje úroveň znalostí, dovedností a kompetencí mezi 
dospělou populací a velkému počtu dospělých, kteří opustili školu předčasně, 
dává zásadní druhou šanci. Pomáhá i řešit výzvu, kterou pro evropskou 
společnost jako celek představuje stárnoucí populace.

co podporuje?

Program Grundtvig zahrnuje všechny úrovně a sektory vzdělávání dospělých 
a všechny formy učení: formální, neformální a informální.

• Multilaterální projekty spojují instituce a organizace z různých zemí, slučují 
znalosti a zkušenosti a produkují inovační výsledky s evropskou hodnotou.

• Multilaterální sítě poskytují společnou platformu pro diskuse a výměnu 
informací o klíčových otázkách, politikách či výzkumu.

• studijní partnerství spojují instituce pro vzdělávání dospělých z evropských 
zemí, přičemž se zaměřují na témata společného zájmu.

• Další vzdělávání umožňuje jednotlivým školitelům či učitelům a dalším 
pracovníkům profesně se rozvíjet.
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• návštěvy a výměny pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání dospělých 
mohou zahrnovat výukové pobyty, praktické stáže a jiné formy návštěv se 
sdílením zkušeností v zařízeních pro vzdělávání dospělých.

• Asistentské pobyty se soustředí na lidi, kteří procházejí počáteční 
odbornou přípravou na pozici v oblasti vzdělávání dospělých, kteří právě 
získali kvalifikaci nebo kteří se pro oblast vzdělávání dospělých rekvalifikují 
z jiných zaměstnání.

• Dobrovolnické projekty nabízejí nové studijní příležitosti starším občanům 
v Evropě, přičemž podporují aktivní stárnutí a zdůrazňují přínos seniorů pro 
společnost.

• Vzdělávací workshopy spojují jednotlivce nebo malé skupiny studujících 
z několika zemí pro účely inovačních mezinárodních studijních zkušeností, 
které jsou důležité pro jejich osobní rozvoj a studijní potřeby. na těchto 
seminářích jsou studující také vybízeni k tomu, aby se o své kompetence 
a názory podělili s ostatními.
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Muzea a další neformální studijní prostředí mají mnoho možností, jak vzdělávání přiblížit občanům 
a poskytnout příležitost k učení každému. Prostřednictvím projektu „Celoživotní učení v muzeu“ 
přezkoumala muzea po celé Evropě na základě postupů a případových studií, které byly vypracovány 
na evropské úrovni, svůj vztah se společností a místními komunitami a navrhla příslušné školicí 
materiály. Školicí kurzy pro vzdělávací pracovníky muzeí nabízejí zejména příležitosti k rozvoji 
dovedností při práci s těmi segmenty evropské veřejnosti, které jsou zastoupeny nedostatečně.

Kdo se může zúčastnit?

Opatření programu Grundtvig podporují zejména:

• osoby, jimž chybí základní vzdělání a kvalifikace,

• osoby, které žijí ve venkovských nebo znevýhodněných oblastech nebo které 
jsou znevýhodněny ze socioekonomických důvodů.

Zaměřují se na osoby ze skupin, které jsou „obtížně dosažitelné“ a které obecně 
nemají tendenci účastnit se vzdělávacích iniciativ.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko, 
Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
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jak se mohu přihlásit?

Organizace a jednotlivci by se měli obrátit na vnitrostátní agenturu ve své zemi. 
Adresy lze najít na internetové stránce
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm.

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
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K čemu slouží?

Pro dosažení nejlepších výsledků z programů celoživotního učení Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig poskytuje EU doplňkovou pomoc.

co podporuje?

spolupráce a inovace v oblasti politik

K dispozici jsou finanční prostředky na analýzu politik a systémů v oblasti 
celoživotního učení, zlepšení referenčních materiálů, jako jsou průzkumy 
a statistiky, a posilování inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Jsou 
poskytovány granty evropským výzkumným projektům a projektům srovnávacích 
studií. A podpory se dostává i studijním návštěvám pro rozhodovací orgány 
a další zúčastněné osoby v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Podpora studia jazyků

Jsou poskytovány finanční prostředky na zvyšování povědomí o významu 
jazykových dovedností, na zlepšování přístupu ke zdrojům studia jazyků a na 
rozvoj studia jazyků a učebních materiálů. K podpoře je způsobilý kterýkoli 
jazyk, ale upřednostňováno je studium evropských úředních jazyků jako cizích 
jazyků.

Projekt „Učíme se na cestách“ pomáhá rozvíjet jazykové dovednosti mezi stále mobilnějšími občany 
Evropy. Projekt připravil propagační kampaň ve veřejné dopravě jako způsob, jak podnítit uživatele 
ke studiu jazyků menšin nebo sousedních zemí. Objevil se v trolejbusech v Litvě, v tramvajích 
v Polsku, v autobusech v Rumunsku a na Maltě, v metru a příměstských vlacích v Německu 
a v autobusech a v městských vlacích v Itálii. Uživatelé jsou na kampaň upozorňováni poutavými 
plakáty na zastávkách nebo stanicích. A uvnitř autobusu, tramvaje či vlaku se z dalších plakátů dozví 
užitečné fráze v cílových jazycích, které jsou doprovázeny nahrávkami.
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informační a komunikační technologie

Projekty mohou žádat o podporu, pokud používají technologie k vývoji inovačních 
vzdělávacích a školicích postupů nebo ke zlepšení přístupu k celoživotnímu 
učení a pokud pomáhají rozvíjet pokročilé systémy řízení. Pozornost se soustředí 
i na identifikaci a realizaci inovačního využívání informačních a komunikačních 
technologií pro celoživotní učení zejména s ohledem na skupiny, jimž hrozí 
vyčlenění.

šíření a využití

O finanční podporu mohou žádat aktivity, jejichž cílem je zajištění maximálního 
vlivu projektů a opatření financovaných Evropskou unií. Cílem je vytvořit rámec 
pro efektivní využití výsledků na místní, odvětvové, regionální, vnitrostátní 
a evropské úrovni.

Kdo se může zúčastnit?

spolupráce a inovace v oblasti politik

Projektů se mohou zúčastnit ředitelé vzdělávacích a školicích zařízení, 
odborníci a úředníci z vnitrostátních, regionálních a místních úřadů, poradenské 
a  akreditační služby a sociální partneři, stejně jako i výzkumní pracovníci, 
analytici politik a  systémů v oblasti celoživotního učení a odborníci a/nebo 
instituce pracující na politických otázkách. některé konkrétní výzvy jsou otevřeny 
veřejným orgánům.

Podpora studia jazyků

Zúčastnit se může jakákoli organizace či instituce pracující přímo či nepřímo 
v  oblasti výuky a studia jazyků / mnohojazyčnosti, jako jsou jazykové školy, 
centra výzkumu jazykového vzdělávání, místní nebo regionální úřady, sdružení 
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aktivně působící v oblasti výuky či studia jazyků nebo kulturní, rozhlasové, 
televizní nebo mediální společnosti přítomné na internetu, vydavatelství 
a výrobci či distributoři softwaru.

informační a komunikační technologie

Způsobilí jsou političtí činitelé, osoby z praxe, výzkumní pracovníci, učitelé, 
školitelé a studující.

šíření a využití

Program je otevřen:

• institucím či organizacím, které poskytují příležitosti ke studiu nebo které 
jsou odpovědné za systémy a politiky na místní, regionální a celostátní 
úrovni, podnikům, sociálním partnerům, obchodním organizacím 
a obchodním a průmyslovým komorám,

• subjektům poskytujícím poradenské, konzultační a informační služby,

• sdružením působícím v oblasti celoživotního učení, včetně asociací 
sdružujících studenty, učně, žáky, učitele, rodiče a dospělé studenty,

• výzkumným centrům a subjektům zabývajícím se otázkami celoživotního 
učení,

• neziskovým organizacím, dobrovolnickým organizacím a nevládním 
organizacím.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko, 
Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
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jak se mohu přihlásit?

Organizace a jednotlivci zajímající se o doprovodná opatření pro multilaterální 
projekty a sítě by měli kontaktovat Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.

Kde získám více informací?

spolupráce a inovace v oblasti politik:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc92_en.htm

studijní návštěvy pro odborníky z oblasti vzdělávání a odborné přípravy: 
http://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc946_en.htm

Výuka jazyků:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm

Informační a komunikační technologie:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc96_en.htm

Šíření a využití:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc98_en.htm
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Evropská integrace v rámci výuky
K čemu slouží?

Cílem akce Jean Monnet je podporovat vysokou kvalitu výuky, výzkumu a debaty 
o evropské integraci ve vysokoškolských institucích.

co podporuje?

• Evropské moduly Jean Monnet: krátké kurzy o evropské integraci trvající 
nejméně 40 vyučovacích hodin.

• Katedry Jean Monnet: pedagogická pracoviště se specializací na studium 
evropské integrace. Katedry vyučují v této oblasti minimálně 90 hodin za 
akademický rok.

• Katedry Jean Monnet  ad personam: ty jsou určeny pro i) držitele titulu katedry 
Jean Monnet, kteří se prokazují pedagogickou a publikační činností na vysoké 
mezinárodní úrovni, a/nebo ii) profesorům, kteří se v minulosti význačným 
způsobem podíleli na evropské integraci jako vysoce postavení činitelé.

Profesor Siniša Rodin ze Záhřebské univerzity přeměnil jediný modul Jean Monnet udělený v roce 
2001 na dynamický stroj k šíření znalostí o Evropské unii napříč Chorvatskem. Z jeho modulu z roku 
2001 vznikl titul katedra Jean Monnet a dva další moduly. Všichni vysokoškolští učitelé, kteří pracují 
na příslušné katedře evropského veřejného práva, jsou členy vyjednávacího týmu pro přistoupení 
k EU. Tým katedry Jean Monnet hraje prominentní roli při vysvětlování evropské integrace a jejího 
spojení s občanskými právy a svobodami. V Dubrovníku zahájil též sérii seminářů Jean Monnet, 
nový magisterský program evropských studií, a chorvatskou ročenku evropského práva a politiky.

• Centra excelence Jean Monnet: mnohooborové struktury slučující zdroje 
o evropské integraci v rámci jedné nebo několika univerzit a pracující pod 
vedením katedry Jean Monnet.
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• Podpora pro sdružení profesorů a výzkumných pracovníků specializujících 
se na evropskou integraci.

• Podpora pro informační a výzkumné činnosti vztahující se k evropské 
integraci za účelem stimulace pořádání konferencí, seminářů a jednání 
u kulatého stolu o evropské integraci.

• Mnohostranné výzkumné skupiny Jean Monnet: partnerství mezi katedrami 
Jean Monnet nejméně ze tří různých zemí, která vedou ke společným 
výzkumným a mnohooborovým synergiím v oblasti studií evropské integrace.

Program Jean Monnet, jehož významnou součástí je akce Jean Monnet, podporuje též Evropskou 
univerzitu, Evropský univerzitní institut, Evropský institut veřejné správy, Akademii evropského 
práva, Evropskou agenturu pro rozvoj speciálního vzdělávání a Mezinárodní středisko evropského 
vzdělávání. Jsou též poskytovány provozní granty, které mají podporovat evropská sdružení aktivně 
působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Kdo se může zúčastnit?

Programu se mohou zúčastnit vysokoškolské instituce, sdružení profesorů 
a výzkumných pracovníků specializujících se na studium evropské integrace.

Program je otevřen zemím z celého světa.

jak se mohu přihlásit?

reakcí na výzvu k předkládání návrhů.

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc609_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
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Univerzitní mobilita po celém světě
K čemu slouží?

Program zvyšuje kvality vysokoškolského vzdělávání pomocí stipendií 
a akademické spolupráce mezi Evropou a zbytkem světa.

co podporuje?

Erasmus Mundus podporuje:

• společné programy na postgraduální úrovni nebo zakládání partnerství 
interinstitucionální spolupráce mezi univerzitami z Evropy a ze zemí, které 
nejsou členy EU,

• stipendia v rámci studia, výzkumu nebo období výuky pro jednotlivé 
studenty, výzkumné pracovníky a univerzitní pracovníky v kontextu 
společných programů na postgraduální úrovni nebo interinstitucionální 
spolupráce,

• projekty zaměřené na zvyšování atraktivnosti, profilu, viditelnosti a image 
evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě.

Chunyu Liang z Číny, který studoval v Řecku, Maďarsku a ve Spojeném království, říká: „Příležitost 
studovat environmentální řízení v různých evropských zemích a s více než 26 národnostmi byla 
velkou zkušeností. Absolvoval jsem celou řadu pokročilé odborné přípravy, která mi pomohla získat 
znalosti a technické dovednosti zásadní pro mé současné zaměstnání v přední společnosti působící 
v oblasti zmírňování změny klimatu.“
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Kdo se může zúčastnit?

Zúčastnit se mohou vysokoškolské instituce, organizace aktivně působící v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, studenti, doktorandi, učitelé, výzkumní 
pracovníci a univerzitní pracovníci.

Program je otevřen zemím z celého světa.

jak se mohu přihlásit?

Organizace a jednotlivci by se měli obrátit na kontaktní místo ve své zemi.

Adresy lze najít na internetové stránce 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm.

Kde získám více informací?

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
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K čemu slouží?

Jejím cílem je zvýšit kvalitu vzdělávacích a školicích systémů a podpořit 
mezikulturní porozumění prostřednictvím mezinárodního dialogu, srovnání 
a konkurence s nejrozvinutějšími zeměmi světa.

co podporuje?

Podporuje společné studijní programy s dalšími průmyslovými zeměmi, zejména 
ze severní Ameriky a asijsko-tichomořské oblasti.

• Projekty se společným nebo dvojím diplomem: Tyto projekty vytvářejí a řídí 
konsorcia vysokoškolských institucí s cílem sestavit integrované společné 
studijní programy, se studenty z obou stran, kteří tráví podstatnou část 
svého studia v partnerské zemi a získají buď společný, nebo dvojí diplom. 
Běžné trvání projektu: 4 roky.

• společné projekty mobility: Tyto projekty vytváří a řídí skupina 
vysokoškolských institucí a/nebo institucí pro odborné vzdělávání 
a  přípravu z EU a jedné partnerské země. Aktivity se zaměřují na 
krátkodobou mobilitu studentů (obvykle jeden semestr), přičemž doba 
studia v zahraničí je uznávána, probíhá společný vývoj osnov a dochází 
k výměně stážistů, pedagogických pracovníků nebo administrátorů. Běžné 
trvání projektu: 3 roky.

„Vzdělávání zdravotnických manažerů budoucnosti“: s cílem seznámit zdravotnické manažery s tím, 
jak a proč jsou systémy zdravotní péče na každé straně Atlantiku strukturovány a řízeny odlišně, 
došlo v průběhu tohoto společného projektu mobility k výměně 27 studentů. Studenti získali 
v kurzech a při stážích v nemocnicích jedinečné poznatky o neznámých systémech zdravotní péče. 
Jak jeden student poznamenal: „Díky této výměně zkušeností vidíte, jak funguje systém jinde, 
a začnete přemýšlet: jak mohu vlastní systém přizpůsobit tak, aby pracoval lépe.“
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• Politicky orientovaný dialog a projekty k řešení strategických otázek 
týkajících se systémů a politik vzdělávání a odborné přípravy EU a jejích 
partnerských zemí: Toto opatření zahrnuje studie, semináře, pracovní 
skupiny a činnosti pro určování referenčních hodnot, které se zabývají 
komparativními otázkami vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, 
včetně uznávání kvalifikací a otázek akreditace. Běžné trvání projektu: 
2 roky.

Kdo se může zúčastnit?

Tento program je otevřen skupinám vysokoškolských institucí z EU a partnerské 
země a studentům a fakultám těchto vysokoškolských institucí. V případě 
politicky orientovaných projektů (pouze UsA) se mohou zúčastnit i jiné 
organizace, jako jsou akreditační agentury, vzdělávací agentury či organizace, 
soukromé společnosti, průmyslové a podnikatelské skupiny, nevládní 
organizace, výzkumné ústavy a profesní orgány.

K zúčastněným zemím patří spojené státy americké, Kanada, Austrálie, 
Japonsko, nový Zéland a Jižní Korea.

jak se mohu přihlásit?

Konsorcia institucí mohou žádat o finanční prostředky prostřednictvím 
každoročních výzev k předkládání návrhů. Organizace a jednotlivci by měli 
kontaktovat Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
Evropské komise (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/index_en.php

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/education/industrialised-countries
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Modernizace vysokoškolského vzdělávání 
v zemích blízkých EU
K čemu slouží?

Program Tempus pomáhá modernizovat vysokoškolské vzdělávání v partnerských 
zemích, které jsou z geografického hlediska blízké EU, a  propaguje spolupráci 
mezi vysokoškolskými institucemi v EU a v partnerských zemích.

co podporuje?

Tempus podporuje společné projekty vycházející z multilaterálních partnerství 
mezi vysokoškolskými institucemi v EU a v partnerských zemích. Tyto projekty 
napomáhají reformám v partnerských zemích v souladu s jejich národními 
a regionálními prioritami. V rámci společných projektů lze vyvíjet, modernizovat 
a zavádět nové osnovy, vyučovací metody či materiály, zvyšovat kulturu zajištění 
kvality a modernizovat řízení a správu vysokoškolských institucí.

V rámci projektu „Právo průmyslového vlastnictví EU – institucionální budování“ financovaného 
z programu Tempus vzniklo na Právnické fakultě Univerzity ve Skopje v Bývalé jugoslávské republice 
Makedonii Centrum pro vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví. Bylo vyškoleno dvanáct 
budoucích školitelů, jejichž úkolem bude navrhovat a poskytovat školicí kurzy o majetkových 
právech státním úředníkům, soudcům, advokátům, státním zástupcům, patentovým zástupcům 
a spotřebitelům. Pro školitele byly uspořádány i jazykové a počítačové kurzy. (Jeden z účastníků se 
stal předsedou vlády.)

strukturální opatření pomáhají při rozvoji a reformě vysokého školství 
v  partnerských zemích, při zvyšování jejich kvality a významu a při jejich 
slaďování s vývojem v EU.



41

Kdo se může zúčastnit?

Partnerství tvoří primárně vysokoškolské instituce, ale mohou do nich patřit 
i  podniky, ministerstva, nevládní organizace a další organizace, které působí 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a to jak z EU, tak i z partnerských zemí.

Program zahrnuje 27 zemí na západním Balkáně, ve východní Evropě, ve střední 
Asii, v severní Africe a na středním východě.

jak se mohu přihlásit?

reakcí na výzvu k předkládání návrhů zveřejněnou na této internetové stránce:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

V členských státech EU a v partnerských zemích jsou i kontaktní místa programu 
Tempus, která mohou být nápomocna při hledání partnerů, vyjasňování 
národních/regionálních priorit a vysvětlování postupu podání žádosti. Kontakty 
na ně lze najít na této internetové stránce:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_en.php

Kde získám více informací?

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php
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Výměny v oblasti umění
K čemu slouží?

Cílem programu je oslava společného kulturního dědictví Evropy spoluprací 
mezi organizacemi, které aktivně působí v oblasti kultury.

co podporuje?

Kultura podporuje mobilitu lidí pracujících v kulturní oblasti, mezinárodní 
oběh kulturních a uměleckých produktů a děl a mezikulturní dialog. Pružný, 
meziodvětvový přístup podporuje projekty, organizace, propagační činnosti 
a výzkum ve všech oblastech kultury.

Kulturní opatření

• Víceleté a roční projekty kulturní spolupráce spojující lidi z celé Evropy, 
kteří pracují v oblasti kultury.

• Překlady všech typů beletrie mezi evropskými jazyky.

• rozsáhlá opatření, která v lidech zvyšují pocit sounáležitosti se stejnou 
komunitou, nutí je uvědomit si kulturní rozmanitost Evropy a přispívají 
k  mezikulturnímu a mezinárodnímu dialogu. Jako příklad můžeme uvést: 
Evropská hlavní města kultury, Evropská cena Border Breaker pro populární 
hudbu, Cena Evropské unie za literaturu, Cena Evropské unie za současnou 
architekturu a Cena Evropské unie za kulturní dědictví.
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Tříletým projektem ve Finsku, Belgii, Norsku, Spojeném království a Dánsku byl projekt nazvaný 
„Fantasy design“, jehož hlavními aktéry a tvůrci byli školáci ve věku od 5 do 17 let. Přilákal 
profesionální designéry, učitele designu a učitele, kteří měli ve školácích probudit zájem o design 
a  vytvořit školicí a učební materiály. Školáci se účastnili seminářů, které vedli profesionální 
designéři a kde pracovali na svých vlastních návrzích. Mezinárodní porota vybrala návrhy, které se 
staly prototypy a byly předvedeny na putovní výstavě. Projekt povzbudil kreativitu a zvýšil povědomí 
dětí o produktovém designu a materiální kultuře. Mezi designéry a školami byly navázány kontakty 
a učitelé si prohloubili své dovednosti v oblasti vzdělávání o designu.

organizace aktivně působící na evropské úrovni

Program Kultura podporuje organizace, které sledují cíl obecného evropského 
zájmu v oblasti kultury a které mají skutečný evropský rozměr. Podporováni 
jsou „velvyslanci“ (např. orchestry, pěvecké sbory, divadelní skupiny a taneční 
skupiny), sítě stoupenců a politické podpůrné struktury.

analýzy, sběr a šíření informací a maximalizace dopadu projektů

Podpory se dostává analýzám v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje 
kulturní politiky.
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Kdo se může zúčastnit?

Zúčastnit se mohou kulturní organizace a/nebo projekty navržené kulturními 
organizacemi (jednotlivci nejsou způsobilí).

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko, 
Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, srbsko a Černá 
Hora. Albánie a Bosna a Hercegovina se budou moci účastnit od roku 2011, 
nejdříve však musí být podepsáno memorandum o porozumění. Jak je podrobně 
uvedeno v příloze, program je otevřen i spolupráci se třetími zeměmi, které 
uzavřely s EU specifické dohody a které ratifikovaly Úmluvu UnEsCO z roku 2005 
o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. 

jak se mohu přihlásit?

Organizace by se měly obrátit na kontaktní místa programu Kultura ve své zemi. 
Tato kontaktní místa jsou vyjmenována na internetové adrese
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm.

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2061_en.htm
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stimulace filmové a televizní  
tvorby v Evropě
K čemu slouží?

Program MEDIA je podpůrný program EU pro evropský audiovizuální průmysl. 
Jeho cílem je posílení evropského audiovizuálního sektoru způsobem, který 
odráží kulturní identitu a dědictví Evropy. Podporuje šíření evropských 
audiovizuálních děl po EU, propaguje jejich šíření mimo území EU a zvyšuje 
konkurenceschopnost sektoru tím, že zajišťuje přístup k finančním prostředkům.

co podporuje?

MEDIA spolufinancuje školicí iniciativy pro odborníky z audiovizuálního 
průmyslu, vývoj produkčních projektů (celovečerní filmy, televizní dramata, 
dokumentární filmy, animované filmy a nové sdělovací prostředky), distribuci 
evropských filmů a propagaci evropských audiovizuálních děl. Patří sem opatření 
k posílení výrobních struktur malých podniků, k pomoci při šíření kultury 
podnikání v rámci sektoru, k usnadnění soukromých investic a k provázení změn, 
které ve všech stadiích výrobního a distribučního řetězce přináší digitalizace:

• průběžné školení pro producenty, distributory, techniky, scénáristy, 
režiséry – prostřednictvím evropských školicích organizací a společností 
v audiovizuálním sektoru,

• financování skupinových a jednotlivých projektů, financování interaktivních 
děl a usnadnění přístupu k finančním prostředkům od finančních institucí 
formou záruky za část nákladů,

• distribuce vybraných evropských filmů do evropských kin a evropských 
pořadů do evropských televizí,

• propagace evropských filmů a dalších audiovizuálních děl na přehlídkách 
a festivalech v Evropě i ve světě, stejně jako pomoc profesionálům při 
získávání přístupu na trhy.
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malý příklad filmů, které program media v posledních letech 
podpořil:
Bílá stuha (The white ribbon) Michaela Hanekeho
Milionář z chatrče (Slumdog millionaire) Dannyho Boyla
4 měsíce, 3 týdny a 2 dny (4 months, 3 weeks and 2 days) Cristiana Mungiua
Erasmus a spol. (L’auberge espagnole) Cédrica Klapische
Good bye Lenin! Wolfganga Beckera
Edith Piaf (La vie en rose) Oliviera Dahana
Putování tučňáků (March of the penguins) Luca Jacqueta
Persepolis Marjane satrapiové a Vincenta Paronnauda
Ďáblova dílna (The counterfeiters) stefana ruzowitzkého
Životy těch druhých (The lives of others) Floriana Henckela von Donnersmarck
Zvedá se vítr (The wind that shakes the barley) Kena Loacha
Rozervaná objetí (Broken embraces) Pedra Almodóvara

Kdo se může zúčastnit?

Odborníci z oblasti sdělovacích prostředků a audiovizuální oblasti, produkční 
společnosti, distributoři, obchodní zástupci, vystavovatelé, školicí organizace, 
celoevropská konsorcia nabízející počáteční vzdělávání v audiovizuálním 
sektoru (filmové nebo podnikatelské školy) a další společnosti a organizace 
napojené na audiovizuální průmysl.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, norsko, 
Chorvatsko a Švýcarsko.

jak se mohu přihlásit?

Prostřednictvím výzev k předkládání návrhů se specifickými lhůtami.

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/media
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Pracovní příležitosti pro  
výzkumné pracovníky
K čemu slouží?

Akce Marie Curie jsou určeny k povzbuzení kariéry výzkumných pracovníků ve 
všech oblastech vědy a humanitních oborů. nabízejí výzkumným pracovníkům 
příležitost zlepšit a diverzifikovat své dovednosti, připojit se k zavedeným 
výzkumným týmům a zvýšit si své kariérní vyhlídky. Opatření také posilují přenos 
poznatků ve strukturovaných školicích programech a propagují mezinárodní 
mobilitu výzkumných pracovníků.

co podporují?

sítě počáteční odborné přípravy

V rámci sítě veřejných výzkumných institucí a komerčních partnerů (včetně malých 
a středních podniků) jsou mladí výzkumní pracovníci školeni o  individuálních, 
personalizovaných výzkumných projektech, doplněných o strukturované školicí 
moduly v dalších relevantních dovednostech a  kompetencích – včetně řízení 
a financování výzkumných projektů a programů, práv duševního vlastnictví, 
prostředků k využití výsledků výzkumu, podnikání, etických aspektů a komunikace.

evropská stipendia pro profesní rozvoj

Ta pomáhají zkušeným výzkumným pracovníkům při získávání nových dovedností 
či zkušeností v jiných odvětvích prostřednictvím financování pokročilé odborné 
přípravy a profesního rozvoje, včetně oblasti vědeckých dovedností, jako jsou nové 
techniky či nástroje, nebo oblasti přípravy návrhů žádostí o finanční prostředky 
nebo patentových přihlášek či řízení výzkumných projektů. Granty musí zahrnovat 
mezinárodní mobilitu v rámci Evropy.
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granty na evropskou reintegraci

Tyto granty zajišťují financování nákladů na výzkumné projekty (platy, cestovné, 
spotřební materiál, patentové přihlášky atd.) s cílem pomoci při profesní (re)in-
tegraci v Evropě a podpořit dlouhodobý pracovní poměr ve výzkumu pro výzkumné 
pracovníky, kteří měli prospěch z odborné přípravy v rámci akce Marie Curie.

granty na mezinárodní reintegraci

Tyto granty zajišťují financování nákladů na výzkumné projekty (platy, cestovné, 
spotřební materiál, patentové přihlášky atd.) s cílem pomoci při evropské profesní 
(re)integraci evropských výzkumných pracovníků, kteří prováděli výzkum mimo 
území Evropy.

spolufinancování regionálních, vnitrostátních a mezinárodních programů

Tato opatření spolufinancují regionální, vnitrostátní a mezinárodní společné 
programy pro odbornou přípravu v rámci výzkumu a profesní rozvoj. 
spolufinancované programy musí být určeny pro příjemce postgraduálního 
stipendia nebo zkušenější výzkumné pracovníky a musí zahrnovat mezinárodní 
mobilitu.

mezinárodní výjezdní stipendia 

Tato stipendia zajišťují finanční prostředky (plat, náklady související 
s  výzkumem) pro pokročilou odbornou přípravu evropských zkušených 
výzkumných pracovníků, kteří provádějí výzkum na vysoké úrovni na univerzitě, 
ve výzkumném centru nebo v obchodní společnosti v zemi, která není členem EU.

mezinárodní incomingová stipendia 

Tato stipendia zajišťují finanční prostředky (plat, náklady související 
s výzkumem) pro výzkumné pracovníky z mimoevropských zemí, kteří pracují na 
projektech v některé z hostitelských institucí v Evropě.



50

Vysoké rozlišení a křišťálově čistý obraz je to, co spotřebitelé hledají u moderních LCD displejů, 
například u televizí. Heterolics je název výzkumného projektu, jehož cílem je vytvoření nové 
generace materiálů z tekutých krystalů, které by mohly pomoci dosáhnout pokroku v současném 
stavu technického vývoje v oblasti organických světelných diod. Díky mezinárodnímu příchozímu 
stipendiu nyní vize mladého ruského vědce Valerie Koževnikova z Uralské státní technické univerzity 
v Jekatěrinburgu a jeho učitele ve Spojeném království, profesora Duncana Bruce z Univerzity 
v Yorku, otevírá naše oči ještě kvalitnějším vizuálním standardům. Výzkumní pracovníci podali 
žádost o patent pro jeden z materiálů vyvinutý v rámci stipendia Marie Curie a zájem projevila jedna 
japonská společnost působící na tomto trhu s obratem mnoha miliard eur. Stipendista a profesor 
Bruce navázali trvalou spolupráci. „z hlediska spolupráce jsme zde dosáhli stoprocentního 
úspěchu,“ říká dr. Koževnikov.

Program mezinárodní výměny výzkumných pracovníků

Tento program zajišťuje financování (životní náklady a cestovné) pracovníkům 
univerzit, výzkumných center a příbuzných organizací veřejného sektoru, aby 
v zájmu posílení dlouhodobé spolupráce mohli strávit určitý čas ve výzkumných 
organizacích v partnerských zemích mimo EU (země, které s EU uzavřely dohodu 
o vědě a technologiích, nebo sousední země) v rámci koordinovaného programu 
výměn mezi evropskými a mimoevropskými výzkumnými organizacemi.

Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich propojení

Tato opatření zajišťují financování meziodvětvové mobility: dočasné pobyty 
pracovníků z veřejných výzkumných institucí a komerčních partnerů (včetně 
malých a středních podniků), kteří spolupracují na společných výzkumných 
projektech, nábor zkušených výzkumných pracovníků ze sféry mimo partnerství.

noc vědců

Toto opatření slouží k financování akcí trvajících jednu noc a nabízejících 
veřejnosti zábavně-vzdělávací aktivity, díky nimž si návštěvníci mohou 
prohloubit své poznatky o výzkumných pracovnících a výzkumu.
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Kdo se může zúčastnit?

Výzkumní pracovníci ve všech fázích své kariéry, univerzity, výzkumná 
centra, orgány odpovědné za financování odborné přípravy v rámci výzkumu 
a společnosti.

Způsobilými zeměmi je 27 členských států EU a země spojené se sedmým 
rámcovým programem EU. Kromě toho jsou u některých opatření způsobilí 
i výzkumní pracovníci a organizace ze zemí, které nejsou členy EU.

jak se mohu přihlásit?

Prostřednictvím výzev k předkládání návrhů a formou individuálních přihlášek 
do vyhlášených soutěží se vzájemným hodnocením.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Všechny informace, které potřebujete k rozhodnutí, kdy a jak podat přihlášku, 
najdete na internetové stránce
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how.htm.

V členských státech a přidružených zemích existují národní kontaktní místa, 
která poskytují poradenství a individuální pomoc:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

Kde získám více informací?

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Zúčastněné země
K účasti ve všech programech jsou způsobilé všechny členské státy EU plus norsko, Island 
a Lichtenštejnsko. Tato tabulka shrnuje stručně, které další země se mohou jednotlivých programů 
zúčastnit. Více podrobností najdete v informacích o jednotlivých programech.

mládež v akci Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie, Kosovo (*), Černá Hora, srbsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, 
Moldavsko, rusko, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, 
Palestinská samospráva na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, sýrie, Tunisko

comenius Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)

erasmus Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)

leonardo da vinci Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)

grundtvig Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)

Průřezový program Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)

jean monnet 62 zemí

erasmus mundus Země z celého světa

spolupráce s průmyslovými 
zeměmi 

spojené státy americké, Kanada, Austrálie, nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea

tempus 27 zemí na západním Balkáně, ve východní Evropě, ve střední Asii, v severní Africe a na 
středním východě

Kultura Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, srbsko, Turecko 
a ty země, jejichž účast se plánuje na určitý rok (Mexiko na rok 2011 a Jižní Afrika na 
rok 1212)

media Chorvatsko, Švýcarsko 

marie curie Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Izrael, Černá Hora, srbsko, Švýcarsko, 
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko (u některých opatření jsou způsobilé 
i organizace a jednotlivci ve třetích zemích) (***)

(*) Podle rezoluce rady bezpečnosti Osn č. 1244/1999.
(**) V přípravné fázi se může účastnit Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
(***) seznam způsobilých třetích zemí je k dispozici na adrese: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries.
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Kontakty
evropská komise

Directorate-General for Education and Culture  
(Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu)
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 229-91111
Fax +32 229-57633
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
eac-info@ec.europa.eu

education, audiovisual, and culture executive agency (výkonná 
agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast)

BOUr 01/01
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 229-75615
Fax +32 229-21330
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
eacea-info@ec.europa.eu
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Internetové stránky
cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání): 
http://www.cedefop.europa.eu/

občanský rozcestník:  
http://ec.europa.eu/citizensrights/

crell (středisko pro výzkum celoživotního učení): 
http://crell.jrc.ec.europa.eu/

eit (Evropský inovační a technologický institut): 
http://eit.europa.eu/

etF (Evropská nadace odborného vzdělávání): http://www.etf.europa.eu/

eures (Evropský portál pracovní mobility): 
http://ec.europa.eu/eures/

europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/

eurydice (Informace o vzdělávacích systémech a politikách v Evropě): 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

eve (výsledky projektů v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy, kultury, mládeže a občanství):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm

Ploteus (portál o studijních příležitostech v celém evropském prostoru): 
http://ec.europa.eu/ploteus/
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máte otázky o evropě? spojte se s europe direct: 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_cs.htm

studium v evropě pro nalezení univerzity, která vám bude vyhovovat nejlépe:  
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

evropský portál pro mládež:
http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=cs&jsessionid=47074c292eab74313f4dTR 

Publikace
eu bookshop:  
http://bookshop.europa.eu/

Publikace generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/eac_en.html



56

 Vaše kontaktní místo:



Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie.
Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00 800 nebo mohou tyto hovory účtovat.

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru (http://europa.eu).
Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace.
Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010
ISBN 978-92-79-14073-0

© Evropská unie, 2010
Grafická úprava: Stefano Mattei 

Printed in Luxembourg
Vytištěno na papíře běleném bez použití chloru

©  Evropská unie, 2010
 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.
 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010
 2010 — 60 s. — 14,8 x 21 cm
 ISBN 978-92-79-14073-0
 doi:10.2766/5217
 

JaK zíSKat puBLIKacE Eu
Bezplatné publikace:
>  prostřednictvím stránek Eu Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
>  v zastoupeních a delegacích Evropské unie.
 Jejich kontaktní údaje naleznete na adrese http://ec.europa.eu
 nebo si je můžete vyžádat faxem na čísle +352 2929-42758.

placené publikace:
>  prostřednictvím stránek Eu Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
předplatné (např. roční řady Úředního věstníku Evropské unie, sbírky rozhodnutí
Soudního dvora Evropské unie):
>  u některého z prodejců Úřadu pro publikace Evropské unie
 (http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).

Evropská unie podporuje rozsáhlou řadu činností v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy, kultury, výzkumu a mládeže. tato brožura obsahuje 
stručné informace o některých programech, které Generální ředitelství 
pro vzdělávání a kulturu nabízí. pro snadnější porozumění nepoužívá 
vždy formální terminologii Evropské unie a nezahrnuje všechny 
programy, nástroje a opatření Eu. V každém oddíle uvádí, kde lze nalézt 
více informací. Navíc obsahuje i seznam vnitrostátních agentur a dalších 
důležitých organizací, které jsou branou k účasti na těchto činnostech.

Možná si zde najdete
něco i pro sebe.
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