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Erasmus+

Erasmus+ 
2021-2027

 Program EU pro vzdělávání,  
odbornou přípravu, mládež a sport 

obohacuje životy  
a rozšiřuje obzory

Odhadovaný rozpočet programu Erasmus+ činí 

  26,2 € miliardy1

, 
tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků 

předchozího programu (2014–2020).  
Doplňuje ho přibližně   

2,2 € miliardy   
z nástroje EU pro vnější spolupráci2. 

Ze 70% bude rozpočet  
využit na podporu 

příležitostí k mobilitě 
pro všechny, 

z hlediska celoživotního učení. 

Mobilita v rámci programu Erasmus+ má pozitivní 
dopad na vzdělávací, sociální, osobní i profesní rozvoj, 
jelikož rozšiřuje znalosti a dovednosti, zlepšuje postoje, 
zvyšuje zaměstnatelnost, pomáhá budovat sebevědomí a 
nezávislost, podněcuje zvídavost a inovativnost, podporuje 
porozumění ostatním a buduje pocit evropské sounáležitosti.

Zbývajících 30% rozpočtu bude 
investováno do projektů spolupráce a do 
činností v oblasti rozvoje politiky,  
v rámci kterých organizace získávají zkušenosti s mezinárodní 
spoluprací, posilují své kapacity, vytvářejí inovativní přístupy, 
sdílejí osvědčené postupy a získávají kontakty. Program 
Erasmus+ bude prostřednictvím této činnosti hrát významnou 
roli v posilování odolnosti a podpoře oživení a inovací v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

1 Rozpočet programu Erasmus+ se skládá z částky 24,574 miliardy EUR 
v běžných cenách jako součásti nového víceletého finančního rámce 
(2021–2027) a z dodatečného navýšení o 1,7 miliardy EUR v cenách 

roku 2018.
2 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) 

a nástroj předvstupní pomoci (NPP III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs
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Erasmus+ v kostce
Podporuje priority a činnosti stanove-
né Evropským prostorem vzdělávání, 
akčním plánem digitálního vzdělává-
ní a Evropskou agendou dovedností. 
pomáhá realizovat evropský pilíř so-
ciálních práv, provádí strategii EU pro 
mládež 2019–2027 a rozvíjí evropský 
rozměr v oblasti sportu.

Nabízí příležitosti k mobilitě a spo-
lupráci v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy, vzdělávání dospělých, škol-
ního vzdělávání (včetně předškolního 
vzdělávání a péče) a také pro pracov-
níky s mládeží a v oblasti sportu.

Klade důraz na sociální začleňování, 
ekologickou a digitální transfor-
maci a také na podporu účasti mla-
dých lidí na demokratickém životě.

Představuje program pro všechny: 
je inkluzivnější pro osoby s omeze-
nými příležitostmi a přístupnější pro 
malé organizace. 

Investuje do studijních oborů zamě-
řených na budoucnost, jako je změ-
na klimatu, digitální dovednosti, čistá 
energie, umělá inteligence, zdravot-
nické vědy atd.

Podporuje stěžejní iniciativy jako Ev-
ropské univerzity, centra excelence 
odborného vzdělávání a DiscoverEU.

Propaguje zdravý životní styl, jeli-
kož podporuje sportovní projekty na 
místní úrovni. 

Rozšiřuje příležitosti k mobilitě a spo-
lupráci i za hranice Evropy. 

Poskytuje organizacím podporu v ob-
lasti spolupráce, budování kapacit, 
výměn, navazování kontaktů a politi-
ky a přináší reformy v oblasti vzdě-
lávání, odborné přípravy, mládeže 
a sportu.

Cílem nového programu je zvýšit kva-
litativní dopad jeho činnosti a zajistit 
rovné příležitosti. Za tímto účelem 
bude program oslovovat lidi z různých 
věkových skupin a z rozmanitých kul-
turních, sociálních a ekonomických 
prostředí. Zaměří se na osoby s ome-
zenými příležitostmi, včetně osob se 
zdravotním postižením, vzdělávacími 
obtížemi nebo přistěhovaleckým pů-
vodem, jakož i na osoby žijící ve ven-
kovských a odlehlých oblastech.

V souladu s prioritami akčního plánu 
digitálního vzdělávání bude program 
rozvíjet přístupnou a vysoce kvalitní 
digitální výuku, zlepšovat schopnost 
učitelů, školitelů a pracovníků s mláde-
ží atd. pracovat s digitálními nástroji a 
obsahem a bude také testovat a pod-
porovat distanční, jakož i smíšenou vý-
uku. Činnost programu v oblasti mobility 
prostřednictvím iniciativ, jako jsou stáže 
v oblasti digitálních příležitostí, poskytne 
větší počet příležitostí získat a rozvíjet 
digitální dovednosti.

Provádění programu bude pro účastníky z 
velké míry digitalizováno a zjednodušeno, 
především prostřednictvím iniciativy Ev-
ropská studentská karta a přepracované 
IT architektury pro příjemce a provádě-
cí subjekty. 

Začleňování 
a rozmanitost Digitální Erasmus+ Ekologický Erasmus+

Program půjde v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu příkladem a bude 
účastníky motivovat, aby místo letec-
ké dopravy využívali dopravu s nižšími 
emisemi uhlíku. Finanční prostředky 
programu Erasmus budou využity také 
na budování znalostí a porozumění udr-
žitelnosti a opatření v oblasti klimatu, 
aby Evropa získala špičkové schopnosti 
potřebné k vytvoření udržitelné společ-
nosti, životního stylu a hospodářství.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_cs
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=cs
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs
https://europa.eu/youth/strategy_cs
https://europa.eu/youth/strategy_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_cs
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_cs
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=cs
https://europa.eu/youth/discovereu_cs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_cs
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
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Příležitosti k mobilitě
Mobilita studentů i pracovníků je stěžejní součástí 
programu Erasmus+. Očekává se, že se v průběhu 
programu do mobility v zahraničí zapojí zhruba deset 
milionů osob, včetně studentů, žáků, profesorů, učitelů 
a školitelů ve všech sektorech. Účastníci programu 
díky jedinečné zkušenosti s životem, studiem, odbornou 
přípravou nebo cestováním v zahraničí získávají 
sebevědomí a sociální dovednosti, poznávají jiné kultury a 
navazují mezilidské i profesní vztahy s lidmi z jiných zemí. 
Tím se zvyšuje jejich zaměstnatelnost i aktivní účast 
ve společnosti a také to přispívá k většímu sociálnímu 
začlenění a posílení evropské identity.

Díky flexibilnějšímu formátu a trvání mobility budou 
mít vysokoškolští studenti ještě více příležitostí 
studovat nebo absolvovat stáž v Evropě i mimo ni. 
Na každém kroku je bude podporovat nová mobilní 
aplikace Erasmus+. 

Novinka

 ● Smíšené intenzivní programy budou v oblasti vysokoškol-
ského vzdělávání kombinovat distanční výuku a týmovou 
práci s krátkodobou fyzickou mobilitou v zahraničí. 

 ● Nový program zdvojnásobuje počet příležitostí krátkodo-
bé vzdělávací mobility a dlouhodobé mobility nabízených 
účastníkům odborné přípravy („ErasmusPro“) a otevírá tyto 
příležitosti i zemím mimo Evropu.

 ● Program Erasmus+ bude financovat také krátkodobou a 
dlouhodobou vzdělávací mobilitu školních žáků. Bude nabí-
zet pobyty v zahraničí jednotlivcům i celým třídám.

 ● Program bude rovněž podporovat mobilitu dospělých stu-
dentů: bude nabízet na míru uzpůsobené příležitosti odborné 
přípravy a vzdělávání pro dospělé, kteří by mohli těžit z osob-
ního rozvoje nebo podstatného zlepšení klíčových dovedností. 

 ● Za účelem motivace k účasti na demokratickém životě, 
bude program podporovat místní a nadnárodní iniciativy 
provozované neformálními skupinami mladých lidí nebo 
mládežnickými organizacemi, aby se mládež prostřednic-
tvím činností pro zapojení mládeže angažovala a naučila 
se podílet na fungování občanské společnosti.

 ● Po úspěšné pilotní fázi se nedílnou součástí složky progra-
mu Erasmus+ věnované mládeži stane iniciativa, DiscoverEU 
Osmnáctiletí budou mít možnost po dobu až jednoho mě-
síce cestovat po Evropě, ideálně prostřednictvím železniční 
dopravy. DiscoverEU propojuje mladé Evropany a umožňuje 
jim blíže poznat bohaté kulturní dědictví Evropy. Zároveň jim 
poskytuje klíčové kompetence a životní dovednosti a vede je 
k tomu, aby přijali udržitelné cestovní návyky.

 ● Činnost v oblasti mobility bude doplněna o možnosti jazy-
kového vzdělávání prostřednictvím nástroje online jazyko-
vé podpory Erasmus+ a dalších forem jazykové podpory. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_cs
https://europa.eu/youth/discovereu_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_cs
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Projekty spolupráce
Program Erasmus+ zvýší podporu projektů, které 
posilují spolupráci a výměnu postupů, což klíčovým 
aktérům umožní lépe využívat nové technologie, 
rozvíjet inovativní metody výuky, odborné přípravy a 
učení, podporovat neformální učení a vyvíjet společné 
nástroje a aktivity. 

Novinka

 ● Díky novým partnerstvím malého rozsahu bude z programu 
moci těžit širší spektrum zúčastněných stran. Malé granty, 
krátká doba trvání a jednoduché požadavky mohou umožnit 
zapojení nováčkům a malým organizacím. 

 ● Plné zahájení iniciativy Evropské univerzity umožní hlubokou 
a systematickou spolupráci mezi vysokoškolskými instituce-
mi a zvýší kvalitu a konkurenceschopnost evropského vyso-
koškolského vzdělávání. 

 ● V rámci nového programu budou plně zavedeny platformy 
center excelence odborného vzdělávání. Budou poskytovat 
vysoce kvalitní odborné dovednosti, podporovat podnikatel-
ské aktivity a rozvíjet začleňování a inovace.

 ● Se zahájením činnosti pedagogické akademie Erasmus se 
budou shromažďovat odborné znalosti, učitelům a školi-
telům bude poskytována odborná příprava, a to i v oblasti 
online a distanční výuky, a bude zajištěno začlenění žáků a 
studentů s omezenými příležitostmi. 

 ● Společné magisterské studium Erasmus Mundus bude zahr-
novat nové prvky, které zvýší účast vysokoškolských institu-
cí v partnerských zemích a vytvoří jedinečné příležitosti pro 
mobilitu studentů v rámci Evropy i mimo ni. 

 ● V zájmu zvýšení inovativnosti, kreativity a účasti bude nový 
program podporovat partnerství zaměřená na budoucnost, 
rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, tes-
tovat nebo posuzovat inovativní přístupy, které mají potenciál 
stát se součástí běžné praxe, a zlepšovat systémy vzdělávání 
a odborné přípravy.

 ● Budování kapacit ve spolupráci s institucemi v partnerských 
zemích po celém světě v oblasti odborného vzdělávání a pří-
pravy a sportu doplní již probíhající budování kapacit v ob-
lasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. 

 ● Sportovní rozměr programu posílí podpora partnerství za-
měřených na spolupráci a neziskových sportovních akcí s 
cílem zvýšit povědomí o úloze sportu v různých oblastech, 
jako je sociální začleňování, rovné příležitosti a zdraví pro-
spěšné pohybové aktivity. 

Podpora 
rozvoje politiky 
a spolupráce
Program podporuje rozvoj politiky a 
spolupráce na úrovni EU a přispívá k 
vnitrostátním reformám a modernizaci 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu. K dosažení těchto 
cílů dochází mimo jiné prostřednictvím 
vzájemného učení a výměn, analytické práce, 
průzkumů, studií a spolupráce s dalšími 
mezinárodními organizacemi. 

Projekty Evropská mládež spolu podpoří 
rozvoj více nadnárodní strukturované 
spolupráce – online i offline – mezi různými 
mládežnickými organizacemi s cílem budovat 
nebo posilovat partnerství zaměřená 
na solidaritu a inkluzivní demokratickou 
účast všech.

Akce programu Jean Monnet

Akce programu Jean Monnet budou i nadále podporovat 
znalosti a povědomí o záležitostech EU, a významným 
způsobem tak přispívat k úvahám o evropské integraci. 
Nový program zvyšuje příležitosti k výuce, učení se i 
diskutování o EU.

Novinka
Program Jean Monnet pro školy rozšíří akce 
i mimo univerzity, a to do škol a dalších 
institucí vzdělávání a odborné přípravy.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_cs
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_cs


Chcete se dozvědět více? 
Navštivte webové stránky programu Erasmus+, kde budete  

moci prozkoumat všechny příležitosti, které nabízí,  
a také platformu výsledků Erasmus+, kde se dozvíte více o 

financovaných projektech.  

Program spravuje a provádí Evropská komise, národní agentury a  
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Využijte následující platformy a vydejte se na cestu s programem Erasmus+! 

Platforma eTwinning   pro učitele a zaměstnance škol.

Portál School Education Gateway   pro učitele, tvůrce politiky  

a výzkumné pracovníky v oblasti vzdělávání.

Elektronická Platforma   pro vzdělávání dospělých v Evropě pro odborníky v oblasti 

vzdělávání dospělých. 

Evropský portál pro mládež    a certifikát   Youthpass    

pro mladé lidi a mládežnické organizace.

Sledujte nás na 
sociálních sítích 

 

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

 

@EUErasmusPlus

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2021   ©  Evropská unie, 2021
Print  ISBN 978-92-76-29830-4 doi: 10.2766/51566 NC-02-21-132-CS-C    
PDF ISBN 978-92-76-29657-7 doi: 10.2766/464 NC-02-21-132-CS-N
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