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Evropská komise 
Mimořádná výzva 2020  
V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise 
rozhodla vyhlásit mimořádnou podzimní výzvu. Hlásit 
se do ní mohou instituce, které chtějí finančně 
podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické 
partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na 
digitální vzdělávání. 
Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 
měsíců. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 
hodin bruselského času, a to v případě českých 
žadatelů u DZS (pokud je žadatelem partnerská 
instituce ze zahraničí, žádá u své národní agentury). 
Evropská komise chce prostřednictvím podpory tohoto 
typu projektů napomoci úspěšnému přechodu na 
online a distanční vzdělávání. Maximální výše 
rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR. 
Priority: "Inovativní postupy v digitálním věku". 
Projekt by měl podporovat zavádění digitálních 
technologií, inovativních a otevřených pedagogických 
postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu. Prioritu budou mít aktivity, které 
přispívají k budování připravenosti na digitální 
vzdělávání a k omezování dopadu krize na některá z 
nejzávažněji postižených odvětví.  
V projektech budou podporovány: 
- aktivity, zaměřené na využívání digitálních nástrojů a 
metod s cílem poskytovat kvalitní a inkluzivní 
vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních 
prostředků, včetně kombinované výuky, odborné 
přípravy a učení, 
- aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, 
aby se přizpůsobili online/distančnímu vzdělávání, 
- aktivity zaměřené na výuku a prosazování 
bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních 
technologií, 
- aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co 
nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, 
odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, 
včetně učení se prací. 
 

Projektová kancelář nabízí podporu ve formě: 

 konzultace projektových záměrů  

 konzultace obsahu projektových žádostí 

 vyplnění žádosti/přihlášky  

 zajištění formálních příloh a kontroly  

 komunikace s poskytovatelem dotace. 

Více informací: zde 

 alena.jeslinkova@vse.cz    224 095 731        

 

Projektové období bude zahájeno 1. 3. 2021, příp. později až do 30. 6. 
2021. Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky 
národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi.  

Detailní informace týkající se projektů Strategických partnerství 
(obecně) naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (detaily k 
mimořádné výzvě 2020 jsou od str. 113 dole). Anglickou verze příručky 
i Corrigenda upravujícího tuto mimořádnou výzvu naleznete zde.  

 

 

 

Erasmus Days výzva 2020 

Realizujete, nebo jste nedávno dokončili vzdělávací projekt s finanční 

podporou Erasmus+? Zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus 

Days a sdílejte vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Oslavy se letos 

konají ve dnech 15.–17. října. Když se registrujete na 

stránkách www.erasmusdays.eu do 15. září, získáte od DZS tištěné 

promo plakáty a ofrankované pohlednice, kterými můžete potěšit vaše 

evropské partnery. Zjistěte více zde. 

 
 

  

Nabízená podpora a kontakty 
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Aktuální výzvy 

 

AKTUALITY 

 

https://strategie.vse.cz/projekty-mimo-vedu-a-vyzkum/projektova-kancelar/731-2/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_cs.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=86c0ae7818&e=b117b40230
https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=564fd7a815&e=b117b40230

