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Komise 

Oprava příručky k programu 
Erasmus+  

na rok 2017  
  na rok 201 

Tato oprava sestává ze dvou částí: 
 

 změn souvisejících se zahájením iniciativy Evropský sbor solidarity 

 dalších změn příručky k programu na rok 2017 
 
V zájmu jasnosti a snazší čitelnosti jsou změny související se zahájením iniciativy Evropský sbor solidarity zvýrazněny 
červeně v úplném textu oddílu „Projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží”. U ostatních změn je uveden 
pouze výňatek příslušných oddílů. 
 
Veškeré výše uvedené změny jsou součástí verze 2 příručky k programu Erasmus+ na rok 2017, která je k dispozici na 
internetových stránkách Evropské komise.  
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PROJEKTY MOBILITY PRO MLADÉ LIDI A PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ
1 

V rámci této akce lze podpořit dva typy projektů: 
 

 Projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, které mohou zahrnovat výměny mládeže, Evropskou 
dobrovolnou službu a/nebo činnosti pracovníků s mládeží. 

 
 Projekty mobility pro mladé lidi zaměřené na činnosti Evropské dobrovolné služby pro zkušené koordinátorské 

organizace v oblasti EDS. 

 
V roce 2017 bude při výběru projektů kladen důraz zejména na:  
 
 projekty, které oslovují znevýhodněné mladé lidi, šíří diverzitu, interkulturní a mezináboženský dialog, společné 

hodnoty svobody, tolerance a dodržování lidských práv, stejně jako na projekty zvyšující mediální gramotnost, kritické 
myšlení a smysl pro iniciativu mladých lidí, stejně jako 

 projekty, které vybaví vedoucí mládeže kompetencemi a metodami potřebnými pro šíření společných základních 
hodnot naší společnosti, zejména mezi těžko dosažitelnými mladými lidmi, a metodami předcházení násilné radikalizaci 
mladých lidí.  

 
V tomto ohledu, s přihlédnutím ke kritickému kontextu v Evropě - a vzhledem k tomu, že práce s mládeží a neformální 
vzdělávací činnosti a dobrovolnictví mohou významně přispět k řešení potřeb uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů a/nebo 
zvýšit povědomí o této problematice v rámci místních komunit - zvláštní pozornost bude věnována rovněž podpoře projektů 
mobility v sektoru mládeže zahrnující nebo zaměřené na uprchlíky / žadatele o azyl a migranty. 

 

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY K INICIATIVĚ EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY 

S cílem posílit soudržnost evropské společnosti a pěstovat v ní smysl pro solidaritu zřídila Komise Evropský sbor 
solidarity2, jenž má vytvořit komunitu mladých lidí, kteří se chtějí angažovat v široké škále aktivit spojených se solidaritou, 
buď jako dobrovolníci nebo aby získali pracovní zkušenosti, když pomáhají řešit složité situace v Evropské unii i mimo ni.  
 
V prvotní fázi vychází Evropský sbor solidarity ze stávajících programů EU. Jedním z hlavních režimů financování 
přispívajících k iniciativě Evropský sbor solidarity je Evropská dobrovolná služba. Evropský sbor solidarity tak zajistí 
činnostem Evropské dobrovolné služby nový impuls a větší zviditelnění a současně zasadí dobrovolnictví na evropské 
úrovni do širšího rámce a přinese této činnosti další dlouhodobé příležitosti. 
 
Další informace o iniciativě Evropský sbor solidarity a jak se do ní zapojit jsou k dispozici na: www.europa.eu/solidarity-
corps. 

 
Partnerství programů Erasmus+ a LIFE3 

 
Kromě toho bylo v zájmu posílení dobrovolnického rozměru Evropského sboru solidarity vytvořeno partnerství mezi 
programy Erasmus+ a LIFE s cílem v roce 2017 zpřístupnit další dlouhodobé příležitosti nabízené Evropskou dobrovolnou 
službou v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a opatření v oblasti klimatu, které mladým dobrovolníkům umožní 
získat pocit odpovědnosti za přírodní bohatství Evropy a povědomí o tom, že jeho ochrana je společnou úkolem. 

                                                            
1 Hlavní rozpočet této akce je určen na podporu mezinárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z programových zemí. Nicméně přibližně 25 % 

rozpočtu, který je na tuto akci k dispozici, může být použito na financování mezinárodních aktivit, do nichž se zapojí organizace a účastníci z programových a 
partnerských zemí sousedících s EU (region 1 až 4; viz oddíl „způsobilé země“ v části A této příručky). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN  
3 http://ec.europa.eu/environment/life 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life
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Další informace o iniciativě Evropský sbor solidarity a jak se do ní zapojit jsou k dispozici na: www.europa.eu/solidarity-
corps. 

 
 

PROJEKTY MOBILITY PRO MLADÉ LIDI A PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ, KTERÉ MOHOU 

ZAHRNOVAT VÝMĚNY MLÁDEŽE, EVROPSKOU DOBROVOLNOU SLUŽBU A/NEBO ČINNOSTI 
PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ 

 

Projekt mobility může kombinovat jednu či více následujících aktivit:  
 

 
 Mobilita mladých lidí: 
  

 Výměny mládeže:  
 Výměny mládeže umožňují skupinám mladých lidí alespoň ze dvou různých zemí setkat se a strávit společně až 21 dnů. Během 

výměny mládeže účastníci, s podporou vedoucích skupin, společně absolvují pracovní program (kombinace workshopů, aktivit, 
debat, rolových her, simulací, venkovních aktivit, atd.), který sami předem navrhnou a připraví. Výměny mládeže umožňují 
mladým lidem: rozvíjet své kompetence, uvědomovat si společensky relevantní témata či tematické oblasti, objevovat nové 
kultury, zvyky a životní styly, především prostřednictvím vzájemného učení se, posilovat hodnoty, jako je solidarita, 
demokracie, přátelství, atd. Proces učení v rámci výměn mládeže probíhá neformálními vzdělávacími metodami. Díky kratšímu 
trvání jsou projekty Výměn mládeže vhodné pro mladé lidi s omezenými příležitostmi; výměna mládeže tak nabízí příležitost 
zúčastnit se mezinárodní mobility v bezpečí skupiny podporované vhodným počtem vedoucích, kteří se postarají o jednotlivé 
účastníky. Výměna mládeže také může posloužit jako ideální platforma pro diskuzi o problematice začleňování a diverzity. 
Výměny mládeže vycházejí z mezinárodní spolupráce mezi dvěma nebo více spolupracujícími organizacemi z různých zemí 
Evropské unie i mimo ni. 

  
 Pro získání grantu na výměnu mládeže nejsou způsobilé tyto aktivity: akademické studijní cesty, výměnné aktivity s cílem 

finančního zisku; výměnné aktivity s turistickou povahou, festivaly, rekreace, umělecká turné. 
  

 Evropská dobrovolná služba: 
Tato aktivita umožňuje mladým lidem ve věku 17–30 let vyjádřit svůj osobní závazek prostřednictvím neplacené dobrovolné 
služby na plný úvazek po dobu až 12 měsíců v jiné zemi Evropské unie nebo mimo ni. Mladí lidé s omezenými příležitostmi 
mohou získat další finanční podporu, která umožní jejich účast, a navíc mohou jet na projekt EDS na kratší dobu (2 a více 
týdnů). Mladí dobrovolníci mají příležitost podílet se na každodenní práci organizací věnujících se informovanosti a politikám 
s tématem mládeže, osobnímu a společensko-vzdělávacímu rozvoji mladých lidí, občanské angažovanosti, sociální péči, 
začleňování znevýhodněných, životnímu prostředí, programům neformálního vzdělávání, informačním a komunikačním 
technologiím a mediální gramotnosti, kultuře a tvořivosti, rozvojové spolupráci, atd.  
 
Díky partnerství programů Erasmus+ a LIFE budou mít mladí dobrovolníci další příležitosti přispět k ochraně životního 
prostředí a klimatu, jelikož se budou moci zapojit do aktivit, jako je pozorování živočišných druhů a stanovišť, účast na 
průzkumech a dohledu, opětovné zalesňování a péče o stromy, informační kampaně pro veřejnost, prevence požárů, 
identifikace a eradikace invazních nepůvodních druhů, ekologická obnova, budování stezek a odstraňování následků 
znečištění životního prostředí (např. odpadu v mořích). 
 
Projekt může být určen pro 1–30 dobrovolníků, kteří svoji dobrovolnou službu mohou absolvovat buď individuálně, nebo ve 
skupině. 
 

 Zúčastněné organizace jsou odpovědné za: 
 
o zajištění stravování, ubytování a místní dopravy dobrovolníků; 
o plánování úkolů a aktivit pro dobrovolníky, které respektují kvalitativní principy Evropské dobrovolné služby 

popsané v Chartě EDS; 
o poskytování stálé relevantní jazykové, osobní a administrativní podpory dobrovolníkům po celou dobu trvání 

aktivity. 
 

U aktivit mobilit spadajících do tematických oblastí a oblasti působnosti Evropského sboru solidarity (např. služby trvající 2 
až 12 měsíců prováděné v programové zemi) se zúčastněným organizacím důrazně doporučuje, aby své dobrovolníky pro 
EDS vybíraly z databáze Evropského sboru solidarity, do níž si svůj profil registrují mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://www.europa.eu/solidarity-corps
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dobrovolnických činností. 
 

 Účast na EDS musí být pro dobrovolníky bezplatná, s výjimkou případného přispění na cestovní náklady (nepokryje-li tyto 
náklady zcela grant Erasmus+) a další výdaje, které nesouvisí s prováděním dané aktivity. Nezbytné náklady na účast 
dobrovolníků na EDS jsou hrazeny grantem Erasmus+, nebo z jiných prostředků poskytovaných zúčastněnými organizacemi. 

  
 Kromě podpory poskytované dobrovolníkům zúčastněnými organizacemi pořádají národní agentury nebo regionální informační 

centra SALTO školící a hodnotící cykly4, jichž se účastní všichni dobrovolníci, a které sestávají z a) popříjezdového školení pro 
dobrovolné služby trvající 2 měsíce a déle; b) střednědobého hodnocení pro dobrovolné služby trvající 6 měsíců a déle. 

 
 Následující aktivity nejsou v rámci programu Erasmus+ považovány za Evropskou dobrovolnou službu: příležitostné, 

nestrukturované dobrovolnictví na částečný úvazek; stáž v podniku; placené zaměstnání; rekreační nebo turistická činnost; 
jazykový kurz; využití levné pracovní síly; studium nebo odborná příprava probíhající určitou dobu v zahraničí. 

 
Mobilita pracovníků s mládeží: 
 
 Školení a síťování pracovníků s mládeží: 

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží formou pořádání činností, jako jsou nadnárodní/mezinárodní 
semináře, školení, akce sloužící k navázání kontaktů, studijní pobyty atd. nebo pobyty v zahraničních organizacích působících 
v oblasti mládeže za účelem stínování nebo pozorování. Všechny tyto aktivity jsou zajišťované organizacemi účastnícími se 
projektu. Účast pracovníků s mládeží na těchto aktivitách přispívá k budování kapacit jejich organizací a měla by mít jasný 
dopad na každodenní práci těchto lidí s mládeží. Výsledky učení by měly být dále šířeny v oblasti práce s mládeží. 
 

 

JAKÁ JE ROLE ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE TĚCHTO PROJEKTŮ? 

Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role nebo úkoly: 
 

 Koordinátor projektu mobility mládeže žádá o celý projekt za všechny partnerské organizace. 
 Vysílající organizace odpovídá za vysílání mladých lidí a pracovníků s mládeží do zahraničí (to zahrnuje zajištění 

praktických náležitostí, přípravu účastníků před odjezdem, podporu účastníků během všech fází projektu). 
 Přijímající organizace odpovídá za hostování aktivity, přípravu programu aktivit pro účastníky ve spolupráci 

s účastníky a partnerskými organizacemi, podporu účastníků během všech fází projektu. 
 
 

Mladí dobrovolníci vykonávající Evropskou dobrovolnou službu trvající minimálně dva měsíce mají nárok na jazykovou 
podporu. On-line jazyková podpora je v této fázi programu postupně zajišťována. Je zpřístupněna Evropskou komisí 
způsobilým účastníkům, kterým umožňuje zhodnotit své jazykové kompetence a pokud je to nebytné, nabízí nejvhodnější 
jazykovou výuku před a během mobility (více informací je uvedeno v Příloze I této příručky). 

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JSOU TYTO PROJEKTY POSUZOVÁNY? 

Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt mobility v oblasti mládeže splňovat, aby byl způsobilý pro udělení 
grantu Erasmus+: 

 

OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI 

Způsobilé 
aktivity 

Projekty mobility mládeže musí zahrnovat jednu či více těchto aktivit: 

 výměna mládeže; 

 evropská dobrovolná služba; 

 školení a síťování pracovníků s mládeží. 

                                                            
4
 Podrobné informace najdete v dokumentu: „EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality standards“: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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Způsobilé 
zúčastněné 
organizace 

Zúčastněnou organizací může být: 

 nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace; 

 nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni; 

 sociální podnik; 

 veřejná instituce na místní úrovni; 

 skupina mladých lidí aktivně působící v oblasti práce s mládeží, ale ne nutně v kontextu 
mládežnické organizace (tj. neformální skupina mladých lidí) 

stejně jako: 

 veřejný orgán na regionální nebo národní úrovni5; 

 sdružení regionů; 

 evropské seskupení pro územní spolupráci; 

 subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků. 

Všechny zúčastněné organizace musí být zřízeny v programových zemích nebo v sousedních 
partnerských zemích EU (viz oddíl "Způsobilé země" v Části A této příručky).  

Kdo může podat 
žádost? 

Žadatelem může být jakákoli zúčastněná organizace nebo skupina6 zřízená v programové zemi. Tato 
organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu. 

Projekt mobility mládeže je financován zvláštním způsobem (viz sekce "pravidla financování"), je-li 
žadatelem: 

 veřejný orgán na regionální nebo národní úrovni7; 

 sdružení regionů; 

 evropské seskupení pro územní spolupráci; 

 subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků. 

Počet a profil 
zúčastněných 
organizací 

Mobility jsou mezinárodními aktivitami a zahrnují alespoň dvě zúčastněné organizace (vysílající a 
přijímající organizaci) z různých zemí. Pokud projekt mobility mládeže předpokládá pouze jednu 
aktivitu, koordinátor musí být zároveň vysílající nebo přijímající organizací, kromě aktivit Evropské 
dobrovolné služby. Pokud projekt mobility mládeže předpokládá více než jednu aktivitu, koordinátor 
projektu může, ale nemusí, být přijímající nebo vysílající organizací. V žádném případě koordinátorem 
nemůže být organizace z partnerské země sousedící s EU. 

Aktivity mezi programovými zeměmi: Všechny zúčastněné organizace musí být z programových zemí. 

Aktivity s partnerskými zeměmi sousedícími s EU: Aktivita musí zahrnovat alespoň jednu 
zúčastněnou organizaci z programové země a jednu zúčastněnou organizaci z partnerské země 
sousedící s EU.  

Délka trvání 
projektu 

Od 3 do 24 měsíců. 

Kde podat 
žádost? 

Národní agentuře země, v níž je žadatelská organizace zřízena. 

Kdy podat 
žádost? 

Žadatelé musí předložit žádost o grant nejpozději do následujících termínů: 

 2. února, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začnu v době mezi 1. květnem a 30. zářím 
téhož roku; 

 26. dubna, 12:00 (poledne) SELČ pro projekty, které začnou v době mezi 1. srpnem téhož roku a 
31. prosincem téhož roku; 

 4. října, 12:00 (poledne) SELČ pro projekty, které začnou v době mezi 1. lednem a 31. květnem 
následujícího roku. 

                                                            
5 V tomto kontextu je za veřejnou instituci na regionální nebo národní úrovni považována veřejná instituce, která 1) zajišťuje služby nebo má 
administrativní kompetence v rámci národního nebo regionálního území a 2) má monopol v tom smyslu, že neexistují žádné další instituce se 
stejnou funkcí v dané zemi nebo regionu (typické příklady: ministerstva, státní agentury, regionální veřejné autority, atd.). V tomto smyslu jsou 
z této kategorie vyloučeny školy, univerzity a další instituce, i když jsou zřízeny zákonem. Tyto mohou být zařazeny do kategorie veřejných institucí 
na místní úrovni. 
6 V případě neformální skupiny se jeden ze členů skupiny ve věku minimálně 18 let ujme role zástupce a přebere odpovědnost za skupinu.  
7 Viz pozn. výše. 
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Jak podat 
žádost? 

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v Části C této příručky. 

Další kritéria Přílohou žádosti musí být časový rozvrh všech aktivit plánovaných v rámci projektu. 

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO VÝMĚNY MLÁDEŽE 

Délka trvání 
aktivity 

Od 5 do 21 dnů, bez započtení doby na cestu. 

Místo konání 
aktivity 

Aktivita se musí konat v zemi jedné z organizací účastnících se dané činnosti. 

Způsobilí 
účastníci 

Mladí lidé ve věku mezi 13 a 308 lety s pobytem v zemích vysílajících a přijímajících organizací. Vedoucí 

skupiny9 zapojené do výměny mládeže musí být minimálně ve věku 18 let. 

Počet účastníků a 
složení 
národních skupin 

Minimálně 16 a maximálně 60 účastníků (bez vedoucích skupin). 

Minimálně 4 účastníci ve skupině (bez vedoucího skupiny). 

Každá národní skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny.  

Další kritéria 

S cílem zajistit jasné napojení na zemi národní agentury musí být alespoň jedna z vysílajících 
organizací nebo přijímající organizace každé aktivity ze země národní agentury, u které je žádost 
podána. 

Úvodní plánovací návštěva: 

Předpokládá-li projekt plánovací návštěvu, je nutné splnit následující kritéria způsobilosti: 
 doba trvání návštěvy: maximálně 2 dny, bez započtení doby na cestu; 
 počet účastníků: 1 účastník za každou skupinu. Počet účastníků je možné navýšit na 2 pod 

podmínkou, že druhý účastník je mladý člověk, který se vlastní aktivity zúčastní jinak než jako 
vedoucí skupiny nebo školitel. 

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO EVROPSKOU DOBROVOLNOU SLUŽBU 

Akreditace 

Všechny zúčastněné organizace zapojené do aktivity v rámci Evropské dobrovolné služby musí mít 
k příslušnému datu konce lhůty pro podání žádosti platnou akreditaci EDS (další informace jsou 
uvedeny v oddíle EDS Přílohy I této příručky). 

Délka trvání 
služby 

 

Dlouhodobá EDS: 210 až 12 měsíců bez dnů na cestu 

Krátkodobá EDS: 2 týdny až 2 měsíce11 bez dnů na cestu. Podmínka: Krátkodobá EDS musí být 
organizována pro aktivity zahrnující nejméně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou službu společně 
(skupinová EDS), nebo kde je vyvážená účast nebo většina mladých lidí s omezenými příležitostmi v 
aktivitě. 

Místo služby 
Dobrovolník z programové země musí absolvovat svou službu v jiné programové zemi nebo 
partnerské zemi sousedící s EU. 

Dobrovolník z partnerské země sousedící s EU musí absolvovat svou službu v programové zemi. 

Způsobilí 
účastníci 

Mladí lidé ve věku mezi 17 a 3012 lety s dlouhodobým pobytem v zemích vysílajících organizací. 

Dobrovolník se může účastnit pouze jedné evropské dobrovolné služby.13 Výjimka: dobrovolníci, kteří 
absolvovali krátkodobou EDS, se mohou zúčastnit další Evropské dobrovolné služby. 

                                                            
8 Berte prosím v potaz následující: 

 Spodní věkové hranice – účastníci musí dosáhnout minimální věkové hranice do dne zahájení aktivity. 
 Horní věkové hranice – účastnící nesmí být starší než je stanovená horní věková hranice k termínu podání žádosti. 

9 Vedoucí skupiny je dospělá osoba, která absolvuje spolu s mladými lidmi výměnu mládeže s cílem zajištění jejich efektivního učení, ochrany a 
bezpečnosti. 
10

 Dlouhodobá EDS činí nejméně 60 dnů bez započtení cesty. 
11

 Krátkodobá EDS činí nejvýše 59 dnů bez započtení cesty. 
12 Viz pozn. výše o věkových hranicích. 
13 To platí pro EDS v rámci programu Erasmus+ i předchozích programů. 
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Počet účastníků 
Maximálně 30 dobrovolníků na celý projekt. 

Další kritéria 

S cílem zajistit jasné napojení na zemi národní agentury musí být alespoň jedna z vysílajících 
organizací nebo přijímající organizace každé aktivity ze země národní agentury, u které je žádost 
podána. 

Úvodní plánovací návštěva: pouze pro aktivity EDS s účastníky s omezenými příležitostmi.  

Předpokládá-li projekt plánovací návštěvu, je nutné splnit následující kritéria způsobilosti: 

 doba trvání návštěvy: maximálně 2 dny, bez započtení cesty; 
 počet účastníků: 1 účastník za vysílající organizaci. Počet účastníků je možné navýšit, jsou-li všemi 

dalšími účastníky aktivity dobrovolníci s omezenými příležitostmi. 

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ 

Délka trvání 
aktivity Od 2 dnů do 2 měsíců, bez započtení doby na cestu. Zmíněné dva dny na sebe musí navazovat. 

Místo aktivity Aktivita se musí konat v zemi jedné z organizací účastnících se dané činnosti. 

Způsobilí 
účastníci 

Neplatí žádná věková omezení. Účastníci, vyjma školitelů a facilitátorů, musí být osoby s pobytem v 
zemích vysílajících nebo přijímajících organizací. 

Počet účastníků 
Až 50 účastníků (včetně školitelů a facilitátorů, je-li to relevantní) na každou aktivitu plánovanou v 
rámci projektu. 

Další kritéria 

S cílem zajistit jasné napojení na zemi národní agentury musí být alespoň jedna z vysílajících 
organizací nebo přijímající organizace každé aktivity ze země národní agentury, u které je žádost 
podána. 

 

Žadatelské organizace budou posouzeny podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v 
Části C této příručky. 

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU  

Projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 
Relevance projektu  
(maximum 30 bodů) 

 Relevance návrhu vzhledem k: 

- cílům akce (viz oddíl „Jaké jsou cíle projektu mobility“); 

- potřebám a cílům zúčastněných organizací a jednotlivých účastníků. 

 Do jaké míry návrh vhodně: 

- oslovuje znevýhodněné mladé lidi, včetně uprchlíků, žadatelů o azyl a 
migrantů; 

- šíří diverzitu, interkulturní a mezináboženský dialog, společné hodnoty 
svobody, tolerance a dodržování lidských práv, stejně jako zvyšuje 
mediální gramotnost, kritické myšlení a smysl pro iniciativu mladých lidí; 

- vybaví vedoucí mládeže kompetencemi a metodami potřebnými pro 
šíření společných základních hodnot naší společnosti, zejména mezi 
těžko dosažitelnými mladými lidmi, a metodami předcházení násilné 
radikalizaci mladých lidí. 

 Míra, do jaké je návrh účelný: 

- z hlediska vysoké kvality výsledků učení, jež přinese účastníkům; 

- z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru zúčastněných 
organizací; 

Kvalita koncepce a realizace 
projektu 
(maximum 40 bodů) 

 Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu mobility (příprava, 
realizace mobilit a kontrola) 

 Soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami 

 Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory  



  
 

9 

 

 Kvalita přípravy účastníků 

 Kvalita navrhovaných participativních metod neformálního učení a aktivní 
zapojení mladých lidí do všech fází projektu 

 Kvalita opatření pro uznávání a ověřování výsledků učení účastníků a 
důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání 
výsledků 

 Vhodnost opatření pro výběr a zapojení účastníků do mobilit 

 V případě aktivit EDS spadajících do oblasti působnosti Evropského sboru 
solidarity míra, do níž bude se pro výběr dobrovolníků použita použije 
databáze Evropského sboru solidarity 

 V případě Partnerských zemí sousedících s EU, vyvážené zastoupení 
organizací z Programových a Partnerských zemí 

 Kvalita spolupráce, koordinace a komunikace mezi zúčastněnými 
organizacemi a také s ostatními zúčastněnými subjekty 

Dopad a šíření výsledků 
(maximum 30 bodů) 

 Kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu 

 Potenciální dopad projektu: 

- na účastníky a zúčastněné organizace v průběhu životního cyklu projektu 
a po jeho skončení; 

- na institucionální, místní, regionální nebo národní a evropské úrovni 
mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu. 

 Vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúčastněných 
organizacích a také mimo ně 

 
 
Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí 
získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň 
po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“ a 20 bodů v kategorii „kvalita koncepce a 
realizace projektu“). 
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PROJEKTY MOBILITY PRO MLADÉ LIDI ZAMĚŘENÉ NA ČINNOSTI EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY: STRATEGICKÉ 

PROJEKTY EDS 

Tento typ projektů bude podporovat organizace se zkušenostmi v oblasti koordinace EDS při vývoji projektů, které mají 

systémový dopad na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni. Strategický projekt EDS bude strategickým 

způsobem využívat činností EDS při řešení zjištěného problému v souladu s prioritami programu Erasmus+. Doplňkově k 

činnostem EDS by projekt mohl budovat propojení s přidruženými partnery, která přispějí ke kvalitnímu provádění a posílí 

schopnost projektu dosáhnout strategických cílů. Důležitými prvky strategického projektu EDS jsou mj. zvyšování povědomí 

o hodnotě dobrovolnictví pro mladé lidi a komunity a upevňování uznání získaných schopností a dovedností. 

V ČEM SPOČÍVÁ STRATEGICKÝ PROJEKT EDS?  

Podporované projekty se budou skládat z těchto fází:  

 příprava (včetně praktických opatření, výběru účastníků, jazykové/mezikulturní/s konkrétními úkoly související 

přípravy účastníků před odjezdem); 

 realizace aktivit Evropské dobrovolné služby a doplňkových činností; 

 následné aktivity (včetně hodnocení aktivit EDS, případného formálního uznání výsledků učení účastníků během 

aktivit, je-li to použitelné, jakož i šíření a využívání výsledků projektu s cílem posílit strategické využití 

dobrovolnictví v organizaci a u partnerů).  

JAKÉ ČINNOSTI JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?  

Evropská dobrovolná služba  

Strategický projekt EDS bude realizovat standardní aktivity EDS.14  

Tyto aktivity umožňují mladým lidem ve věku 17–30 let vyjádřit svůj osobní závazek prostřednictvím neplacené dobrovolné 

služby na plný úvazek po dobu až 12 měsíců v jiné zemi Evropské unie nebo mimo ni. Mladí lidé s omezenými příležitostmi 

mohou získat další finanční podporu, která umožní jejich účast, a navíc mohou jet na projekt EDS na kratší dobu (2 a více 

týdnů). Mladí dobrovolníci mají příležitost podílet se na každodenní práci organizací věnujících se informovanosti a 

politikám s tématem mládeže, osobnímu a společensko-vzdělávacímu rozvoji mladých lidí, občanské angažovanosti, sociální 

péči, začleňování znevýhodněných, životnímu prostředí, programům neformálního vzdělávání, informačním a 

komunikačním technologiím a mediální gramotnosti, kultuře a tvořivosti, rozvojové spolupráci atd.  

Díky partnerství programů Erasmus+ a LIFE budou mít mladí dobrovolníci další příležitosti přispět k ochraně životního 

prostředí a klimatu, jelikož se budou moci zapojit do aktivit, jako je pozorování živočišných druhů a stanovišť, účast na 

zjišťování a dohledu, opětovné zalesňování a péče o stromy, informační kampaně pro veřejnost, prevence požárů, 

identifikace a eradikace invazních nepůvodních druhů, ekologická obnova, budování stezek a odstraňování následků 

znečištění životního prostředí (např. odpadu v mořích).  

Žadatelská organizace odpovídá (případně i prostřednictvím jiných zúčastněných organizací) za: 

 zajištění stravování, ubytování a místní dopravy dobrovolníků; 

 plánování úkolů a aktivit pro dobrovolníky, které respektují kvalitativní principy Evropské dobrovolné služby 

popsané v Chartě EDS; 

 poskytování stálé relevantní jazykové, osobní a administrativní podpory dobrovolníkům po dobu trvání aktivity v 

rámci EDS s pomocí mentora účastníků;  

 šíření výsledků a informací;  

 zapojení přidruženého partnera do příslušných úkolů v rámci projektu (včetně doplňkových aktivit).  

                                                            
14 Podrobný popis této činnosti, viz oddíl „Projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, které mohou zahrnovat výměny mládeže, Evropskou 
dobrovolnou službu a/nebo mobilitu pracovníků s mládeží“. 
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U aktivit spadajících do tematických oblastí a oblasti působnosti Evropského sboru solidarity (např. služby trvající 2 až 12 
měsíců prováděné v programové zemi) se důrazně doporučuje, aby dobrovolníci byli vybírání prostřednictvím databáze 
Evropského sboru solidarity, do níž si svůj profil registrují všichni mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do dobrovolnických 
činností. 

Doplňkové aktivity  

Projekt může zahrnovat organizaci relevantních doplňkových aktivit za účelem dosažení cílů projektu i posílení jeho 

systémového dopadu. Těmito doplňkovými aktivitami mohou být stínování na pracovišti, schůzky, workshopy, konference, 

semináře, školení, coaching atd. 

 

JAKÁ JE ÚLOHA ORGANIZACÍ PODÍLEJÍCÍCH SE NA TOMTO PROJEKTU?  

 Zúčastněné organizace zapojené do aktivit EDS přijímají tyto role a úkoly:  
 

 Žadatelská organizace: odpovídá za podání žádosti, podepsání a řízení grantové smlouvy, předkládání 
zpráv a koordinaci celého projektu. Žadatelská organizace přejímá i celkovou odpovědnost za realizaci 
aktivit EDS. Žadatel může (avšak nemusí) jednat i jako vysílající nebo přijímající organizace. 
 

 Vysílající a přijímající organizace: provádění aktivit EDS a poskytování podpory dobrovolníkům během 
všech fází projektu.  
 

Přidružení partneři: Vedle organizací, které se formálně účastní aktivit EDS a jsou držiteli platné akreditace EDS, může 
strategický projekt EDS zahrnovat i přidružené partnery z veřejného nebo soukromého sektoru, kteří přispívají k provádění 
konkrétních úkolů/činností projektu nebo podporují šíření informací o projektu a jeho udržitelnost. Z hlediska smluvního 
řízení nejsou přidružení partneři počítáni mezi partnery projektu a nejsou příjemci financování. Musí však být jasně popsáno 
jejich zapojení a jejich úloha v projektu a jednotlivých činnostech, jakož i to, jak mohou přinést plánovaným činnostem 
přidanou hodnotu investováním zdrojů a know-how.  

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JSOU TYTO PROJEKTY POSUZOVÁNY?  

Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt splňovat, aby byl způsobilý pro udělení grantu Erasmus+: 

OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI  

Způsobilé zúčastněné 
organizace 

Zúčastněnou organizací může být:  

 nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace; 

 nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni; 

 sociální podnik;  

 veřejná instituce na místní úrovni.  

stejně jako: 

 veřejný orgán na regionální nebo celostátní úrovni15; 

 sdružení regionů; 

 evropské seskupení pro územní spolupráci; 

 subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků. 

 

Všechny zúčastněné organizace musí být zřízeny v programových zemích nebo v sousedních 
partnerských zemích EU (regiony 1 až 4, viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky). 

Kdo může podat žádost? 

 
Žadatelem může být kKterákoli zúčastněná organizace se sídlem v programové zemi, která je 
k datu konce lhůty pro podání žádostí držitelem platné akreditace koordinátorské organizace 
EDS. 

                                                            
15 V tomto kontextu je za veřejnou instituci na regionální nebo celostátní úrovni považována veřejná instituce, která 1) zajišťuje služby nebo má 
administrativní kompetence v rámci celostátního nebo regionálního území a 2) má monopol v tom smyslu, že neexistují žádné další instituce se 
stejnou funkcí v dané zemi nebo regionu (typické příklady: ministerstva, státní agentury, regionální veřejnoprávní orgány, atd.). V tomto smyslu 
jsou z této kategorie vyloučeny školy, univerzity a další instituce, i když jsou zřízeny zákonem. Tyto mohou být zařazeny do kategorie veřejných 
institucí na místní úrovni. 



  
 

12 

 

Žadatelská organizace musí mít prověřenou historii řádných výsledků v rámci aktivit EDS 
v oblasti projektů mobility mládeže, a to nejméně jednou jako koordinující organizace. Žadatel 
musí mít za sebou účast v dokončeném projektu v rámci programu Mládež v akci nebo 
Erasmus+ realizovaném v posledních třech letech před koncem lhůty pro podání přihlášek, 
který zahrnoval celkem nejméně 6 dobrovolníků EDS. 

Počet zúčastněných 
organizací 

 
V žádosti figuruje pouze jedna organizace (žadatel).  
 
V průběhu realizace mobilit se jich musí zúčastnit nejméně dvě organizace (alespoň jedna 
vysílající a jedna přijímající organizace) z různých zemí.  

Aktivity mezi programovými zeměmi: všechny zúčastněné organizace musí být 
z programových zemí. 

Aktivity s partnerskými zeměmi sousedícími s EU: aktivita musí zahrnovat alespoň jednu 
zúčastněnou organizaci z programové země a jednu zúčastněnou organizaci z partnerské země 
sousedící s EU. 
 

Akreditace 
S výjimkou žadatelské organizace musí být zúčastněné organizace k prvnímu dni aktivity EDS, na 
které se příslušná organizace podílí, držitelem platné akreditace.  

Délka trvání projektu 
Od 12 do 36 měsíců. 

Ve všech případech nesmí projekty končit později než 31. srpna 2020. 

Délka trvání služby 

 

Dlouhodobá EDS: 216 až 12 měsíců bez započtení doby na cestu. 

Krátkodobá EDS: 2 týdny až 2 měsíce17 bez započtení doby na cestu. Podmínka: Krátkodobá 
EDS musí být organizována pro aktivity zahrnující nejméně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají 
svou službu společně (skupinová služba), nebo aktivity s vyváženou účastí nebo s většinou 
mladých lidí s omezenými příležitostmi v rámci dané aktivity.  
 

Místo/místa služby 

Dobrovolník z programové země musí absolvovat svou službu v jiné programové zemi nebo 
partnerské zemi sousedící s EU. 
Dobrovolník z partnerské země sousedící s EU musí absolvovat svou službu v programové 
zemi. 

Způsobilí účastníci 

 

Mladí lidé ve věku mezi 17 a 30 lety s dlouhodobým pobytem v zemích vysílajících organizací. 

Dobrovolník se může účastnit pouze jedné evropské dobrovolné služby. 
Výjimka: dobrovolníci, kteří absolvovali krátkodobou EDS, se mohou zúčastnit další Evropské 
dobrovolné služby.  

Kde podat žádost? Národní agentuře země, v níž je žadatelská organizace zřízena. 

Kdy podat žádost? 

Žadatelé musí svou žádost o grant podat do 26. dubna do 12:00 (poledne) SEČ pro projekty 
začínající v období od 1. září téhož roku do 31. ledna prosince následujícího roku.  
Ne všechny národní agentury mohou provádět tuto akci. Žadatelům doporučujeme najít si 
přesnější informace na internetových stránkách své národní agentury. 

Případné dodatečné termíny: 

Národní agentury mohou vyhlásit druhé kolo výběru žádostí, pokud zbydou nevyužité finanční 
prostředky. I na toto druhé kolo se budou vztahovat pravidla stanovená v této Programové 
příručce. Národní agentury budou informovat o této možnosti na svých webových stránkách. 

Pokud bude vyhlášeno druhé kolo, žadatelé musejí předložit žádosti o grant do 4. října do 
12:00 (poledne) SEČ. Projekty předložené do druhého kola budou začínat mezi 1. únorem a 
31. květnem následujícího roku. 

Jak podat žádost? Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky. 

                                                            
16

 Dlouhodobá EDS činí nejméně 60 dnů bez započtení cesty. 
17

 Krátkodobá EDS činí nejvýše 59 dnů bez započtení cesty. 
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Další kritéria 

 
Žádost musí být podána národní agentuře země žadatele. 
Pro strategický projekt EDS může organizace podat pouze jednu žádost v každé výzvě.  

S cílem zajistit jasné napojení na zemi národní agentury musí být alespoň jedna z vysílajících 
organizací nebo přijímající organizace každé aktivity EDS ze země národní agentury, u které je 
žádost podána. 

Úvodní plánovací návštěva (ÚPN): pouze pro aktivity EDS s mladými účastníky s omezenými 
příležitostmi.  

Předpokládá-li projekt ÚPN, je nutné splnit následující kritéria způsobilosti: 

 doba trvání návštěvy: maximálně 2 dny, bez započtení cesty; 

 počet účastníků: 1 účastník za vysílající organizaci. Počet účastníků je možné navýšit, 
jsou-li všemi dalšími účastníky aktivity dobrovolníci s omezenými příležitostmi. 

 
Žadatelské organizace budou posouzeny podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v 
části C této příručky. 

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU  

Projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

Relevance projektu  
(maximum 35 bodů) 
 

Relevance návrhu vzhledem k: 

- cílům akce (viz oddíl „Jaké jsou cíle projektu mobility“); 

- potřebám a cílům zúčastněných organizací a jednotlivých účastníků; 

- prokázanému pochopení zásad Evropské dobrovolné služby, jak je 
stanoví Charta EDS, a strategického využití této akce pro řešení 
jednoho nebo více zjištěných problémů v souladu s prioritami 
programu Erasmus+ 

Do jaké míry návrh vhodně:  

- oslovuje znevýhodněné mladé lidi, včetně uprchlíků, žadatelů o azyl a 
migrantů; 

- šíří rozmanitost, mezikulturní a mezináboženský dialog, společné 

hodnoty svobody, tolerance a dodržování lidských práv, stejně jako 

zvyšuje mediální gramotnost, kritické myšlení a smysl pro iniciativu 

mladých lidí; 

Míra, do jaké je návrh schopen: 

- přinést účastníkům vysoce kvalitní výsledky učení; 

- posílit kapacity a mezinárodní rozměr zúčastněných organizací. 

- V případech zapojení přidružených partnerů: včetně začlenění 

přidružených partnerů do příslušných úkolů. 



  
 

14 

 

Kvalita koncepce a realizace projektu 
(maximum 30 bodů) 

 Jasné vymezení, úplnost a kvalita strategických cílů pro využití EDS, včetně 
všech fází návrhu projektu (příprava, realizace mobilit a kontrola); 

 Soulad mezi strategickými cíli projektu a navrhovanými aktivitami; 

 Vhodná předešlá zkušenost žadatele pro dosažení cílů akce; 

 Kvalita opatření pro uznávání a ověřování výsledků učení účastníků a 
důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání 
výsledků; 

 Vhodnost opatření pro výběr a/nebo zapojení účastníků do mobilit; 

 V případě aktivit EDS spadajících do oblasti působnosti Evropského sboru 
solidarity se pro výběr dobrovolníků použije databáze Evropského sboru 
solidarityV případě aktivit EDS spadajících do oblasti působnosti 
Evropského sboru solidarity míra, do níž bude pro výběr dobrovolníků 
použita databáze Evropského sboru solidarity; 

 Kvalita plánů výběru a spolupráce s partnery projektu. 

Dopad a šíření výsledků 
(maximum 35 bodů) 

 Kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu. 

 Potenciální dopad projektu: 

- na účastníky a zúčastněné organizace v průběhu životního cyklu 
projektu a po jeho skončení; 

- na institucionální, místní, regionální nebo celostátní a evropské úrovni 
mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu. 

 Vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúčastněných 
organizacích a také mimo ně. 

 
Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí 
získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň 
po 17,5 bodu v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“ a 15 bodů v kategorii „kvalita koncepce a 
realizace projektu“). 
 

CO JEŠTĚ JE TŘEBA VĚDĚT O TÉTO AKCI? 

ÚČASTNÍCI CESTUJÍCÍ Z/DO NEJVZDÁLENĚJŠÍCH REGIONŮ A ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ 

 
V souladu s nařízením zakládajícím program Erasmus+, podle kterého je třeba při provádění programu brát v úvahu 
omezení vyplývající z odlehlosti nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území Evropské unie, jsou stanovena zvláštní 
pravidla financování s cílem podpořit nákladnější výdaje účastníků na cestu z/do těchto regionů, pro které je úhrada podle 
běžných pravidel financování cestovních nákladů (založená na jednotkovém příspěvku vypočítaném podle cestovní 
vzdálenosti) nedostatečná.  
 
Žadatelé v projektech mobility budou moci žádat o finanční podporu na náklady účastníků na cestu z/do těchto 
nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území v kategorii „mimořádné náklady“ (až do výše 80 % celkových 
způsobilých nákladů, viz „Jaká jsou pravidla financování?“). To bude možné za podmínky, že žadatelé mohou odůvodnit, že 
standardní pravidla financování (založená na příspěvku na jednotkové náklady podle pásem vzdálenosti) nepokrývají 
alespoň 70 % cestovních nákladů účastníků. 
 

DALŠÍ INFORMACE    

Více konkrétních pravidel a kritérií a dalších užitečných informací k této akci je uvedeno v Příloze I této příručky. Zájemcům 
je doporučeno, aby si před podáním žádosti o finanční podporu důkladně prostudovali příslušné části této přílohy. 
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ? 

Rozpočet projektu mobility musí být navržen v souladu s následujícími pravidly financování. Všechny částky jsou uvedeny v eurech. 

A) VÝMĚNY MLÁDEŽE 

Uznatelné náklady Mechanismus financování Částka Pravidla pro přidělení 

Cestovní 
náklady 

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, 
včetně doprovodných osob, ze země původu 
na místo konání a zpět. 

 

Pokud je to relevantní, vztahuje se tato 
kategorie také na cestovní náklady na úvodní 
plánovací návštěvu 

Příspěvek na jednotkové náklady Cestovní vzdálenost 10–99 km: 

20 EUR na účastníka 

Na základě cestovní vzdálenosti 
účastníka. Cestovní vzdálenosti 
musí být vypočteny pomocí 
kalkulátoru vzdáleností 
poskytnutého Evropskou 
komisí.18 Pro výpočet částky se 
použije délka jednosměrné cesty, 
přestože částka grantu EU je 
příspěvkem na zpáteční 
jízdenku.19 

Cestovní vzdálenost 100–499 km: 

180 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 500–1999 km:  

275 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 2000–2999 km:  

360 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 3000–3999 km:  

530 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 4000–7999 km:  

820 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost nad 8000 km:  

1 300 EUR na účastníka 

 

                                                            
18 (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 
19 Např. pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která se koná v Římě (Itálie), žadatel a) spočítá cestovní vzdálenost mezi Madridem a Římem (1365,28 km), b) zvolí odpovídající rozmezí (tj. 500–1999 km) a c) 
vypočítá grant EU, který bude představovat příspěvek na cestovní náklady účastníka z Madridu do Říma a zpět (275 EUR). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Dorovnání 
vysokých 
vnitrostátních 
cestovních 
nákladů  

Dodatečná podpora:  

 na zpáteční jízdenku k hlavnímu 
dopravnímu uzlu/letišti a (nebo) 
vlakovému/autobusovému nádraží v zemi 
původu 

a/nebo 

 na zpáteční jízdenku do vzdáleného místa 
určení (z hlavního dopravního uzlu/letiště 
a (nebo) vlakového/autobusového nádraží 
v rámci přijímající země 

 

Příspěvek na jednotkové náklady 

U vnitrostátních cestovních nákladů vyšších než 
225 EUR:  

180 EUR za účastníka (včetně doprovodu) na 
zpáteční jízdenku20 

U vysokých vnitrostátních 
cestovních nákladů vyšších než 
225 EUR (na zpáteční jízdenku), 
pokud budou tyto náklady dobře 
odůvodněny v žádosti.  

Náklady na 
organizaci 
mobilit 

Náklady přímo související s realizací mobility. Příspěvek na jednotkové náklady A5.1 na účastníka na den21 

 

Na základě délky trvání aktivity 
každého účastníka (pokud je to 
nezbytné, tak včetně jednoho 
dne na cestu před zahájením 
aktivity a jednoho dne na cestu 
po ukončení aktivity). 

Náklady na 
účastníky se 
specifickými 
potřebami 

Další náklady přímo související s účastníky se 
zdravotním postižením a s doprovodnými 
osobami (včetně nákladů na pobyt a cestu, 
pokud jsou zdůvodněny a nejsou nárokovány 
v kategoriích „cestovní náklady“ a „náklady na 
organizaci mobilit“ 

Skutečně vynaložené náklady 100% uznatelných nákladů Za podmínky, že potřeba finanční 
podpory bude zdůvodněna v 
žádosti 

 

Mimořádné 
náklady 

Náklady na víza, povolení k pobytu, očkování. 

Náklady související s rovnocennou účastí (ve 
srovnání s ostatními účastníky) mladých lidí 
s omezenými příležitostmi (s výjimkou nákladů 
na cestu a pobyt účastníků a doprovodných 
osob). 

Náklady na ubytování účastníků úvodní 
plánovací návštěvy. 

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji 
národní agentura vyžaduje. 

Vysoké náklady účastníků na cestu z/do 

Skutečně vynaložené náklady Náklady na finanční záruku: 75 % uznatelných 
nákladů 

 

 

 

 

 

 

Vysoké cestovní náklady: maximálně do 80 % 
celkových uznatelných nákladů 

                                                            
20

 Jsou-li cestovní náklady řádně odůvodněné, může mít účastník nárok obdržet dvě dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů na účast v rámci téže mobility: jedno na cestu k hlavnímu dopravnímu uzlu/letišti 
a/nebo vlakovému/autobusovému nádraží v zemi původu a další na cestu do vzdáleného místa určení v přijímající zemi.  
21 Včetně vedoucích skupin a doprovodných osob. 
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nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a 
území (pro bližší informace viz část „Co ještě je 
třeba vědět o této akci“). 

Ostatní náklady: 100% uznatelných nákladů 
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Část B – Projekt mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží 

 

B) EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA 

Uznatelné náklady Mechanismus financování Částka Pravidla pro přidělení 

Cestovní 
náklady 

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, 
včetně doprovodných osob, ze země původu 
na místo konání a zpět. 

Pokud je to relevantní, vztahuje se tato 
kategorie také na cestovní náklady na úvodní 
plánovací návštěvu 

Příspěvek na jednotkové náklady Cestovní vzdálenost 10–99 km: 

20 EUR na účastníka 

Na základě cestovní vzdálenosti 
účastníka. Cestovní vzdálenosti 
musí být vypočteny pomocí 
kalkulátoru vzdáleností 
poskytnutého Evropskou 
komisí.22 Pro výpočet částky se 
použije délka jednosměrné 
cesty, přestože částka grantu 
EU je příspěvkem na zpáteční 
jízdenku.23 

 

Cestovní vzdálenost 100–499 km: 

180 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 500–1999 km:  

275 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 2000–2999 km:  

360 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 3000–3999 km:  

530 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 4000–7999 km:  

820 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost nad 8000 km:  

1300 EUR na účastníka 

Dorovnání 
vysokých 
vnitrostátních 
cestovních 
nákladů 

Dodatečná podpora:  

 na zpáteční jízdenku k hlavnímu 
dopravnímu uzlu/letišti a (nebo) 
vlakovému/autobusovému nádraží v zemi 
původu 

a/nebo 

 na zpáteční jízdenku do vzdáleného místa 
určení (z hlavního dopravního uzlu/letiště 
a (nebo) vlakového/autobusového nádraží 
v rámci přijímající země 

 

Příspěvek na jednotkové náklady 

U vnitrostátních cestovních nákladů vyšších než 
225 EUR:  

180 EUR za účastníka (včetně doprovodu) na 
zpáteční jízdenku24 

U vysokých vnitrostátních 
cestovních nákladů vyšších než 
225 EUR (na zpáteční jízdenku), 
pokud budou tyto náklady 
dobře odůvodněny v žádosti.  

Náklady na Náklady přímo související s realizací mobility. Příspěvek na jednotkové náklady A5.2 na dobrovolníka na den25  Na základě délky trvání aktivity 

                                                            
22 (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 
23 Např. pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která se koná v Římě (Itálie), žadatel a) spočítá cestovní vzdálenost mezi Madridem a Římem (1365,28 km), b) zvolí odpovídající rozmezí (tj. 500–1999 km) a c) 
vypočítá grant EU, který bude představovat příspěvek na cestovní náklady účastníka z Madridu do Říma a zpět (275 EUR). 
24

 Jsou-li cestovní náklady řádně odůvodněné, může mít účastník nárok obdržet dvě dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů na účast v rámci téže mobility: jedno na cestu k hlavnímu dopravnímu uzlu/letišti 
a/nebo vlakovému/autobusovému nádraží v zemi původu a další na cestu do vzdáleného místa určení v přijímající zemi.  
25 Včetně doprovodných osob v případě dobrovolníků EDS s omezenými příležitostmi.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Část B – Projekt mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží 

 

organizaci 
mobilit 

každého účastníka (pokud je to 
nezbytné, tak včetně jednoho 
dne na cestu před zahájením 
aktivity a jednoho dne na cestu 
po ukončení aktivity). 

Pobytové 
náklady 

„Kapesné“ pro dobrovolníky na dodatečné 
osobní náklady. 

Příspěvek na jednotkové náklady A5.3 na dobrovolníka na den 
 

Na základě délky trvání aktivity 
každého účastníka (pokud je to 
nezbytné, tak včetně jednoho 
dne na cestu před zahájením 
aktivity a jednoho dne na cestu 
po ukončení aktivity). 

Jazyková 
příprava 

Náklady, které souvisejí s podporou 
poskytnutou účastníkům (před odjezdem nebo 
během mobility) na to, aby se zdokonalili 
v jazyce, který budou využívat v průběhu 
dobrovolnické služby v zahraničí. 

Příspěvek na jednotkové náklady Pouze pro mobility, které trvají 2 až 12 měsíců: 
150 EUR na účastníka, který potřebuje 
jazykovou přípravu 

Za podmínky, že žadatelé 
požádají o podporu na výuku 
jazyka využívaného v rámci 
aktivity, na základě potřeb 
účastníků týkajících se jazyků, 
které nenabízí Erasmus+ on-
line jazyková podpora. 

Náklady na 
účastníky se 
specifickými 
potřebami 

Náklady na pobyt doprovodných osob a 
náklady související s cestou, pokud jsou 
zdůvodněny a nejsou nárokovány v kategorii 
„cestovní náklady“. Další náklady přímo 
související s účastníky se zdravotním 
postižením (včetně nákladů na pobyt a cestu, 
pokud jsou zdůvodněny a nejsou nárokovány 
v kategoriích „cestovní náklady“ a „náklady na 
organizaci mobilit“) 

Skutečně vynaložené náklady 100% uznatelných nákladů Za podmínky, že potřeba 
finanční podpory na pokrytí 
nákladů na účastníky se 
specifickými potřebami bude 
zdůvodněna v žádosti. 

Mimořádné 
náklady 

Náklady na víza, povolení k pobytu, očkování. 
Náklady související s rovnocennou účastí (ve 
srovnání s ostatními účastníky) mladých lidí 
s omezenými příležitostmi, včetně specifické 
přípravy a posíleného mentorství (s výjimkou 
cestovních nákladů a nákladů na organizaci 
mobilit pro účastníky a doprovodné osoby).  
Náklady na ubytování účastníků úvodní 
plánovací návštěvy.  
Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji 
národní agentura vyžaduje. 
Vysoké náklady účastníků na cestu z/do 

Skutečně vynaložené náklady Náklady na finanční záruku: 75 % uznatelných 
nákladů 
Vysoké cestovní náklady: maximálně do 80 % 
celkových uznatelných nákladů 
Ostatní náklady: 100 % uznatelných nákladů 

Za podmínky, že potřeba 
finanční podpory na pokrytí 
mimořádných nákladů bude 
zdůvodněna v žádosti. 
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Část B – Projekt mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží 

 

nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a 
území (pro bližší informace viz část „Co ještě je 
třeba vědět o této akci“). 

C) MOBILITA PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ 

Uznatelné náklady Mechanismus financování Částka Pravidla pro přidělení 

Cestovní 
náklady 

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, 
včetně doprovodných osob, ze země původu 
na místo konání a zpět. 

Příspěvek na jednotkové náklady Cestovní vzdálenost 10–99 km: 

20 EUR na účastníka 

Na základě cestovní vzdálenosti 
účastníka. Cestovní vzdálenosti 
musí být vypočteny pomocí 
kalkulátoru vzdáleností 
poskytnutého Evropskou 
komisí26. Pro výpočet částky se 
použije délka jednosměrné 
cesty, přestože částka grantu 
EU je příspěvkem na zpáteční 
jízdenku27. 

 

Cestovní vzdálenost 100–499 km: 

180 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 500–1999 km:  

275 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 2000–2999 km:  

360 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 3000–3999 km:  

530 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 4000–7999 km:  

820 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost nad 8000 km:  

1300 EUR na účastníka 

Dorovnání 
vysokých 
vnitrostátních 
cestovních 
nákladů  

Dodatečná podpora:  

 na zpáteční jízdenku k hlavnímu 
dopravnímu uzlu/letišti a (nebo) 
vlakovému/autobusovému nádraží 
v zemi původu 

Příspěvek na jednotkové náklady 

U vnitrostátních cestovních nákladů vyšších než 
225 EUR:  

180 EUR za účastníka (včetně doprovodu) na 
zpáteční jízdenku28 

U vysokých vnitrostátních 
cestovních nákladů vyšších než 
225 EUR (na zpáteční jízdenku), 
pokud budou tyto náklady 
dobře odůvodněny v žádosti.  

                                                            
26 (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 
27 Např. pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která se koná v Římě (Itálie), žadatel a) spočítá cestovní vzdálenost mezi Madridem a Římem (1365,28 km), b) zvolí odpovídající rozmezí (tj. 500–1999 km) a c) 
vypočítá grant EU, který bude představovat příspěvek na cestovní náklady účastníka z Madridu do Říma a zpět (275 EUR). 
28

 Jsou-li cestovní náklady řádně odůvodněné, může mít účastník nárok obdržet dvě dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů na účast v rámci téže mobility: jedno na cestu k hlavnímu dopravnímu uzlu/letišti 
a/nebo vlakovému/autobusovému nádraží v zemi původu a další na cestu do vzdáleného místa určení v přijímající zemi.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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a/nebo 

 na zpáteční jízdenku do vzdáleného 
místa určení (z hlavního dopravního 
uzlu/letiště a (nebo) 
vlakového/autobusového nádraží v 
rámci přijímající země 

 

Náklady na 
organizaci 
mobilit 

Náklady přímo související s realizací mobility. Příspěvek na jednotkové náklady A5.4 na účastníka na den29 
Maximálně 1 100 EUR na účastníka.30  

Na základě délky trvání aktivity 
každého účastníka (pokud je to 
nezbytné, tak včetně jednoho 
dne na cestu před zahájením 
aktivity a jednoho dne na cestu 
po ukončení aktivity) 

Náklady na 
účastníky se 
specifickými 
potřebami 

Další náklady přímo související s účastníky se 
zdravotním postižením a doprovodnými 
osobami (včetně nákladů na pobyt a cestu, 
pokud jsou zdůvodněny a nejsou nárokovány 
v kategoriích „cestovní náklady“ a „náklady 
na organizaci mobilit“) 

Skutečně vynaložené náklady 100 % uznatelných nákladů Za podmínky, že potřeba 
finanční podpory na pokrytí 
nákladů na účastníky se 
specifickými potřebami a 
mimořádných nákladů bude 
zdůvodněna v žádosti. 

Mimořádné 
náklady 

Náklady na víza, povolení k pobytu, očkování. 
Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud 
ji národní agentura vyžaduje. 
Vysoké náklady účastníků na cestu z/do 
nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí 
a území (pro bližší informace viz část „Co 
ještě je třeba vědět o této akci“).  

Skutečně vynaložené náklady Náklady na finanční záruku: 75 % uznatelných 
nákladů 
Vysoké cestovní náklady: maximálně do 80 % 
uznatelných nákladů 
Ostatní náklady: 100 % uznatelných nákladů 
 

  

                                                            
29

 Včetně školitelů, facilitátorů a doprovodných osob. 
30 Včetně školitelů, facilitátorů a doprovodných osob.  
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D) STRATEGICKÁ EDS  

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka Pravidla pro přidělení 

Cestovní 
náklady 

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, 
včetně doprovodných osob, ze země 
původu na místo konání a zpět. 

 

Kromě toho, pokud je to relevantní, také 
cestovní náklady na úvodní plánovací 
návštěvu. 

Příspěvek na 
jednotkové 
náklady 

Cestovní vzdálenost 10–99 km: 

20 EUR na účastníka 

Na základě cestovní vzdálenosti účastníka. Cestovní 
vzdálenosti musí být vypočteny pomocí kalkulátoru 
vzdáleností poskytnutého Evropskou komisí31. Pro 
výpočet částky se použije délka jednosměrné cesty, 
přestože částka grantu EU je příspěvkem na 
zpáteční jízdenku32. 

 

Cestovní vzdálenost 100–499 km: 

180 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 500–1999 km:  

275 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 2000–2999 km:  

360 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 3000–3999 km:  

530 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 4000–7999 km:  

820 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost nad 8000 km:  

1300 EUR na účastníka 

Dorovnání 
vysokých 
vnitrostátních 
cestovních 
nákladů  

Dodatečná podpora:  

 na zpáteční jízdenku k hlavnímu 
dopravnímu uzlu/letišti a (nebo) 
vlakovému/autobusovému nádraží 
v zemi původu 

a/nebo 

 na zpáteční jízdenku do vzdáleného 
místa určení (z hlavního dopravního 

Příspěvek na 
jednotkové 
náklady 

U vnitrostátních cestovních nákladů vyšších než 225 
EUR:  

180 EUR za účastníka (včetně doprovodu) na 
zpáteční jízdenku33 

U vysokých vnitrostátních cestovních nákladů 
vyšších než 225 EUR (na zpáteční jízdenku), pokud 
budou tyto náklady dobře odůvodněny v žádosti.  

                                                            
31 (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 
32 Např. pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která se koná v Římě (Itálie), žadatel a) spočítá cestovní vzdálenost mezi Madridem a Římem (1365,28 km), b) zvolí odpovídající rozmezí (tj. 500–1999 km) a c) 
vypočítá grant EU, který bude představovat příspěvek na cestovní náklady účastníka z Madridu do Říma a zpět (275 EUR). 
33

 Jsou-li cestovní náklady řádně odůvodněné, může mít účastník nárok obdržet dvě dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů na účast v rámci téže mobility: jedno na cestu k hlavnímu dopravnímu uzlu/letišti 
a/nebo vlakovému/autobusovému nádraží v zemi původu a další na cestu do vzdáleného místa určení v přijímající zemi.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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uzlu/letiště a (nebo) 
vlakového/autobusového nádraží v 
rámci přijímající země 

 

Náklady na 
organizaci 
mobilit 

Náklady přímo související s realizací 
mobility. 

Příspěvek 
na jednotkové 
náklady 

 

A5.2 na účastníka na den34 

 

Na základě délky trvání aktivity každého účastníka 
(pokud je to nezbytné, tak včetně jednoho dne na 
cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na 
cestu po ukončení aktivity) 

 

Pobytové 
náklady 

 
„Kapesné“ pro dobrovolníky na dodatečné 
osobní náklady. 

 
Příspěvek 
na jednotkové 
náklady 

 

A5.3 na účastníka na den 

 

Na základě délky trvání aktivity každého účastníka 
(pokud je to nezbytné, tak včetně jednoho dne na 
cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na 
cestu po ukončení aktivity) 

Jazyková 
příprava 

Náklady, které souvisejí s podporou 
poskytnutou účastníkům (před odjezdem 
nebo během mobility) na to, aby se 
zdokonalili v jazyce, který budou využívat 
v průběhu dobrovolnické služby 
v zahraničí. 

Příspěvek 
na jednotkové 
náklady 

Pouze pro mobility, které trvají 2 až 12 měsíců: 
150 EUR na účastníka, který potřebuje jazykovou 
přípravu 
 

Za podmínky, že žadatelé požádají o podporu na 
výuku jazyka využívaného v rámci aktivity, na 
základě potřeb účastníků týkajících se jazyků, které 
nenabízí Erasmus+ on-line jazyková podpora. 

Náklady na 
účastníky se 
specifickými 
potřebami 

Další náklady přímo související s účastníky 
se zdravotním postižením a doprovodnými 
osobami (včetně nákladů na pobyt a cestu, 
pokud jsou zdůvodněny a nejsou 
nárokovány v kategoriích „cestovní 
náklady“ a „náklady na organizaci mobilit“) 

Skutečně 
vynaložené 
náklady 

100% uznatelných nákladů Za podmínky, že potřeba finanční podpory na 
pokrytí nákladů na účastníky se specifickými 
potřebami bude zdůvodněna v žádosti. 

                                                            
34

 Včetně doprovodných osob v případě dobrovolníků EDS s omezenými příležitostmi. 
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Mimořádné 
náklady 

Náklady na víza, povolení k pobytu, 
očkování. 
Náklady související s rovnocennou účastí 
(ve srovnání s ostatními účastníky) 
mladých lidí s omezenými příležitostmi, 
včetně specifické přípravy a posíleného 
mentorství (s výjimkou cestovních nákladů 
a nákladů na organizaci mobilit pro 
účastníky a doprovodné osoby).  
Náklady na ubytování účastníků úvodní 
plánovací návštěvy.  
Náklady na poskytnutí finanční záruky, 
pokud ji národní agentura vyžaduje. 
Vysoké náklady účastníků na cestu z/do 
nejvzdálenějších regionů a zámořských 
zemí a území (pro bližší informace viz část 
„Co ještě je třeba vědět o této akci“). 

Skutečně 
vynaložené 
náklady 

 
Náklady na finanční záruku: 75 % uznatelných 
nákladů 
Vysoké cestovní náklady: maximálně do 80 % 
uznatelných nákladů 
Ostatní náklady: 100 % uznatelných nákladů 

Za podmínky, že potřeba finanční podpory na 
pokrytí mimořádných nákladů bude zdůvodněna 
v žádosti.  

 

Náklady na 
doplňkové 
aktivity  

Náklady přímo spojené s realizací 
doplňkové aktivity v rámci projektu.  

 

Nepřímé náklady:  

V rámci nepřímých nákladů je způsobilá 
paušální částka nepřesahující 7 % 
způsobilých přímých nákladů projektu na 
doplňkové aktivity, tato částka představuje 
celkové správní náklady příjemce, které lze 
považovat za náklady, jež lze účtovat 
projektu doplňkovým aktivitám (např. 
faktury za elektřinu nebo internetové 
připojení, náklady na prostory, náklady na 
stálé zaměstnance atd.) 

Skutečně 
vynaložené 
náklady 

Maximálně do 80 % uznatelných nákladů 
Za podmínky, že potřeba finanční podpory bude v 
souvislosti s plánovanými aktivitami zdůvodněna 
v žádosti. 
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E) NÁKLADY NA ORGANIZACI MOBILIT 

Částky jsou stanoveny dle země, ve které aktivita probíhá. U projektů předložených veřejnými institucemi na regionální 

nebo národní úrovni, sdruženími regionů, evropskými seskupeními pro územní spolupráci, subjekty generujícími zisk, které 

působí v oblasti sociální odpovědnosti podniků, se částky uvedené níže sníží o 50 %. 

 

 
 Výměny mládeže  

(EUR na den) 

 
Evropská dobrovolná 

služba 
(EUR na den) 

 

Mobilita pracovníků s 
mládeží 

(EUR na den)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgie 37 20 65 

Bulharsko 32 17 53 

Česká republika 32 17 54 

Dánsko 40 21 72 

Německo 33 18 58 

Estonsko 33 18 56 

Irsko 39 21 74 

Řecko 38 21 71 

Španělsko 34 18 61 

Francie 37 19 66 

Chorvatsko 35 19 62 

Itálie 39 21 66 

Kypr 32 21 58 

Lotyšsko 34 19 59 

Litva 34 18 58 

Lucembursko 36 21 66 

Maďarsko 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Nizozemsko 39 21 69 

Rakousko 39 18 61 

Polsko 34 18 59 

Portugalsko 37 20 65 

Rumunsko 32 17 54 

Slovinsko 34 20 60 

Slovensko 35 19 60 

Finsko 39 21 71 

Švédsko 39 21 70 

Spojené království 40 21 76 

Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie 

28 15 45 

Island 39 21 71 

Lichtenštejnsko 39 21 74 

Norsko 40 21 74 

Turecko 32 17 54 

Partnerská země 29 15 48 
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F) POBYTOVÉ NÁKLADY 

Částky závisí na zemi, ve které aktivita probíhá. 

  
Evropská dobrovolná služba 

(EUR na den) 
 

 

 A5.3 

Belgie 4 

Bulharsko 3 

Česká republika 4 

Dánsko 5 

Německo 4 

Estonsko 3 

Irsko 5 

Řecko 4 

Španělsko 4 

Francie 5 

Chorvatsko 4 

Itálie 4 

Kypr 4 

Lotyšsko 3 

Litva 3 

Lucembursko 4 

Maďarsko 4 

Malta 4 

Nizozemsko 4 

Rakousko 4 

Polsko 3 

Portugalsko 4 

Rumunsko 2 

Slovinsko 3 

Slovensko 4 

Finsko 4 

Švédsko 4 

Spojené království 5 

Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie 

2 

Island 5 

Lichtenštejnsko 5 

Norsko 5 

Turecko 3 

Partnerská země 2 
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Strana 293  

e. PODMÍNKY ÚČASTI DOBROVOLNÍKŮ EDS  

VÝBĚR 

Výběr dobrovolníků může provést kterákoli z organizací podílejících se na projektu (obvykle je tento úkol svěřen vysílající 
nebo koordinující organizaci).  
 
Evropská dobrovolná služba je dostupná všem mladým lidem, včetně osob s omezenými příležitostmi. Dobrovolníci jsou 
vybíráni spravedlivým, transparentním a objektivním způsobem bez ohledu na jejich etnický původ, náboženské vyznání 
nebo přesvědčení, sexuální orientaci, politické názory atd. Neměly by se vyžadovat předchozí kvalifikace, úroveň vzdělání, 
zvláštní zkušenosti ani jazykové znalosti. Konkrétnější profil dobrovolníka může být vypracován v případě, je-li to 
odůvodněno povahou úkolů v rámci činnosti EDS nebo kontextem projektu. 
 
V zájmu snazšího výběru dlouhodobých dobrovolníků EDS se u aktivit EDS mobilit, které spadají do tematických oblastí a 
oblasti působnosti Evropského sboru solidarity (tj. mobility aktivity trvající 2 až 12 měsíců prováděné v programové zemi) se 
akreditovaným organizacím EDS důrazně doporučuje, aby své dobrovolníky vybíraly z databáze Evropského sboru solidarity, 
do níž si svůj profil registrují všichni mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do dobrovolnických činností. Výběrové řízení by mělo 
být vždy v souladu se zásadami a normami kvality Evropské dobrovolné služby a Evropského sboru solidarity. 

DOHODA S DOBROVOLNÍKEM 

Před odjezdem musí každý dobrovolník EDS uzavřít s koordinující organizací dohodu o dobrovolnické činnosti. Tato dohoda 
vymezuje úkoly, které bude plnit během EDS, a zamýšlené výsledky učení, atd. Jako součást dohody koordinující organizace 
dobrovolníkovi poskytne soubor informačních materiálů o EDS, který obsahuje informace o tom, co od EDS očekávat a jak 
využít Youthpass a získat osvědčení na konci činnosti. Dohoda o dobrovolnické činnosti představuje interní dokument 
schválený partnery a dobrovolníky; ačkoliv může být vyžádána příslušnou národní agenturou.
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DALŠÍ ZMĚNY PŘÍRUČKY K PROGRAMU  

1. Projekt mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance 

Strana 33 

Pozn. pod čarou 21: Pro rok 2016 2017 se nepředpokládá možnost praktických stáží mezi programovými a partnerskými 

zeměmi, a to jak s grantem programu Erasmus+ nebo jako zero-grant z prostředků EU. 

Strana 36 

Internetové stránky ec.europa.eu/institutions/index_en.htm uvedené v pozn. pod čarou 24 by měly být nahrazeny 
stránkami:  

 
http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs 

 

2. Jaká jsou pravidla financování? 

Strana 42 

Žadatelé o projekty mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance musí ve formuláři žádosti uvést tyto informace: 

 předpokládaný počet studentů a zaměstnanců, kteří se zúčastní mobilit; 

 celkovou délku trvání plánovaných mobilit; 

 počet a celkovou délku trvání mobilit (studentů a zaměstnanců) v předchozích dvou letech. 

Na základě těchto údajů přidělí národní agentury v programových zemích žadatelům grant na podporu určitého počtu 

mobilit, a to maximálně do počtu uvedeného žadatelem v žádosti. 

 
 

3. Grant na organizaci mobilit pro příjemce (vysokoškolské instituce nebo konsorcia): 

Strana 43 

Vysokoškolské instituce z programových i partnerských zemí se zavazují, že dodrží veškeré zásady Listiny Erasmus, a tak 
zajistí vysokou kvalitu mobility. Týká se to i těchto zásad: „zajistit, aby účastníci vyjíždějící na mobilitu byli na pobyt dobře 
připraveni, a to i potřebnou úrovní jazykových znalostí“ a „poskytnout účastníkům přijíždějícím na mobilitu náležitou 
jazykovou podporu“. Je možno využít stávajících možností jazykové výuky v rámci institucí. Vysokoškolské instituce, jež 
budou schopny zajistit vysoce kvalitní mobilitu studentů a zaměstnanců včetně jazykové podpory s nižšími náklady (nebo 
prostřednictvím financování z jiných zdrojů než z prostředků EU), budou moci převést 50 % určitý podíl grantu na 
podporu organizace mobilit na financování dalších mobilit studentů a zaměstnanců. Míru flexibility v tom ohledu stanoví 
grantová smlouva.  
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4.  

5. C) Grantová podpora na mobilitu zaměstnanců 

Strana 47 (kvůli snazší orientaci je celá tabulka uvedena na následující straně) 

 

V případě délky cesty mezi 10 a 99 km:  

a. Mobilita zaměstnanců mezi programovými zeměmi: 20 EUR na účastníka 
b. Mobilita zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi: 0 EUR na účastníka 
 
V případě délky cesty 8 000 km a více:  
a. Mobilita zaměstnanců mezi programovými zeměmi: 1 300 EUR na účastníka 
b. Mobilita zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi: 1 100 EUR na účastníka 

C) GRANTOVÁ PODPORA NA MOBILITU ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnanci obdrží grant EU jako příspěvek na cestovní výdaje a výdaje na pobyt v zahraničí, a sice takto: 
 

Uznatelné náklady 
Mechanismus 

financování 
Částka 

Pravidlo 
přidělování 

Cestovní 
náklady 

Příspěvek na cestovní 
náklady účastníků ze 
země původu na místo 
konání a zpět 

Příspěvek na 
jednotkové 
náklady 

V případě délky cesty mezi 10 a 99 km:  

a. Mobilita zaměstnanců mezi 
programovými zeměmi: 20 EUR na 
účastníka 

b. Mobilita zaměstnanců mezi 
programovými a partnerskými zeměmi: 
0 EUR na účastníka 

Na základě cestovní 
vzdálenosti 
účastníka. Cestovní 
vzdálenosti musí 
být vypočteny 
pomocí kalkulátoru 
vzdáleností 
poskytnutého 
Evropskou komisí35. 
Pro výpočet částky 
se použije délka 
jednosměrné cesty, 
přestože částka 
grantu EU je 
příspěvkem na 
zpáteční jízdenku.36 

V případě délky cesty mezi 100 a 
499 km:  

180 EUR na účastníka 

V případě délky cesty mezi 500 a 
1999 km:  

275 EUR na účastníka 

V případě délky cesty mezi 2 000 a 2 
999 km:  

360 EUR na účastníka 

V případě délky cesty mezi 3 000 a 3 
999 km:  

530 EUR na účastníka 

V případě délky cesty mezi 4 000 a 7 
999 km:  

820 EUR na účastníka 

V případě délky cesty 8 000 km a více:  

a. Mobilita zaměstnanců mezi 
programovými zeměmi: 1 300 EUR na 
účastníka 

b. Mobilita zaměstnanců mezi 
programovými a partnerskými zeměmi: 
1 100 EUR na účastníka 
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6. Dodatečná stipendia pro studenty z vybraných regionů světa 

Strana 117 

Programy EMJMD navržené k financování mohou získat maximálně 24 dalších studentských stipendií na celou dobu 
trvání magisterského studia (tři kola). Tato dodatečná stipendia jsou nabízena, aby reagovala na priority vnější politiky EU 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a zohledňují různé úrovně hospodářského a sociálního rozvoje příslušných 
partnerských zemí. Stipendia musí být přidělena studentům pocházejícím z osmi devíti různých níže uvedených regionů: 

 

7. Zamezení kumulace 

Strana 261 

Na každý projekt financovaný EU může být určitému příjemci udělen z rozpočtu EU pouze jeden grant. Za žádných 
okolností nesmějí být tytéž náklady financovány z rozpočtu Unie dvakrát. 
Aby se zabránilo riziku dvojího financování, musí žadatel v příslušném oddíle žádosti uvést zdroje a částky veškerého 
dalšího financování, které obdržel nebo o něž v daný rok zažádal, ať už se jedná o tentýž projekt nebo jakýkoli jiný 
projekt, včetně provozních grantů. 

 
 
Totožné nebo velmi podobné žádosti předložené stejným žadatelem či jinými partnery téhož konsorcia budou 
předmětem zvláštního posouzení, aby se vyloučilo riziko dvojího financování.  

 
 
U decentralizovaných akcí, které řídí národní agentury Erasmus+, budou všechny žádosti, které stejný žadatel nebo 
konsorcium předloží dvakrát či vícekrát stejné agentuře nebo různým agenturám, lze financovat pouze jednou zamítnuty. 
V případě, že stejné nebo velmi podobné žádosti předloží jiní žadatelé nebo konsorcia, budou tyto žádosti pečlivě 
zkontrolovány a mohou být ze stejných důvodů zamítnuty. 
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8. Termíny životního cyklu projektu a způsoby platby 

Strana 268 

KA1 – Mobilita 
vysokoškolských 

studentů a 
zaměstnanců  

4 měsíce od 
termínu pro 

podání žádosti 

4 měsíce od 
termínu pro 

podání žádosti 

Do 60 kalendářních 
dnů od obdržení 
závěrečné zprávy 

národní agenturou 

2 NE ANO 

Záloha.: 80 % – 
20 % 

Doplatek: 0 % 

KA2 – Strategická 
partnerství 

s dobou trvání do 
2 let 

4 měsíce od 
termínu pro 

podání žádosti 

5 měsíců od 
termínu pro 

podání žádosti 

Do 60 kalendářních 
dnů od obdržení 
závěrečné zprávy 

národní agenturou 

1 ANO NE 
Záloha.: 80 % 

Doplatek: 20 % 

 

9. ECVET 

Strany 18, 282, 285, 340 

Internetové stránky ECVET http://www.ecvet-team.eu/ uvedené na těchto stranách by měly být nahrazeny stránkami:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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