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Evropská komise oficiálně zahájila nový program Erasmus+
Rozpočet na mezinárodní aktivity ve vzdělávání vzroste oproti předchozímu období téměř
dvojnásobně. Mezi hlavní priority bude patřit inkluze, digitalizace a udržitelnost.
Evropská komise minulý týden oficiálně zahájila nové sedmileté období programu Erasmus+.
Rozpočet programu vzroste oproti předchozímu období (2014-2020) téměř dvojnásobně. Evropská
komise alokovala na studijní výměny a mezinárodní projekty ve vzdělávání zhruba 26,2 miliard eur.
Další 2,2 miliardy eur přidá z rozpočtu na předvstupní pomoc zemím, které se připravují na budoucí
členství v Evropské unii. Navýšený rozpočet podpoří až 10 milionů lidí, kteří se zúčastní zahraniční
mobility.
Sedmdesát procent rozpočtu bude určeno na zahraniční výjezdy osob, které budou i nadále tvořit
jádro programu. Zbývajících třicet procent bude investováno do dlouhodobých projektů spolupráce a
do aktivit zaměřených na budování kapacit, inovace a sdílení dobré praxe.
Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel zdůraznila, že v novém
programovém období bude Erasmus+ inkluzivnější. Ještě více podpoří účastníky s omezenými
příležitostmi nebo specifickými potřebami a zjednoduší proces při předkládání žádostí, aby se mohly
zapojit i menší organizace. Erasmus+ se více zaměří také na digitalizaci, a to nejen v rámci
administrace, ale především v přípravě žáků, studentů, učitelů a dalších vzdělavatelů na digitální
transformaci. Třetí prioritou nového programového období je udržitelnost. Více financí bude
poskytnuto na udržitelnou dopravu a na podporu projektů zaměřených na ochranu životního
prostředí či boj proti změnám klimatu.
Zahájení nového programového období znamená také vyhlášení termínů výzev, ve kterých bude
možné žádat o grantovou podporu na nové projekty. Nejbližším termínem je 11. květen, kdy budou
předkládány projekty mobility jednotlivců. Přehled termínů je dostupný na stránkách dzs.cz.
Novinky programového období 2021-2027:
•
•
•
•
•
•
•

Vysokoškolští studenti budou moci využít intenzivní blended programy, které zkombinují
online studium s krátkodobým pobytem v zahraničí.
Studenti a pracovníci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou mít více možností
vyjet na krátkodobé i dlouhodobé (ErasmusPro) pobyty do zahraničí, a to i mimo Evropu.
Žáci základních a středních škol budou moci vyjet na krátkodobé i dlouhodobé pobyty do
ciziny individuálně, nebo s celou třídou.
Vzdělavatelé dospělých dostanou další příležitosti ke svému profesnímu rozvoji.
Erasmus+ výrazněji podpoří rozvoj demokracie a bude financovat neformální aktivity
mládeže zaměřené na občanskou participaci na lokální i mezinárodní úrovni.
Iniciativa DiscoverEU, která umožnuje osmnáctiletým Evropanům zdarma procestovat vlakem
Evropu, bude nově součástí programu Erasmus+.
Erasmus+ se dále zaměří na rozvoj iniciativy Evropské univerzity a Centra excelence
odborného vzdělávání, spuštění nové vzdělávací platformy pro učitele nebo na uvedení
novinek v programu Erasmus Mundus.

Česká republika je součástí programu Erasmus+ od roku 1998. V rámci uplynulého období 20142020 přinesl program České republice finanční prostředky ve výši asi 11 mld. Kč a umožnil více

než 320 000 žáků, studentů, učitelů a dalších účastníků vyjet do zahraničí nebo naopak navštívit
Českou republiku. Studie potvrzují, že 9 z 10 absolventů výjezdů Erasmus+ uplatní získané
schopnosti a dovednosti při dalším studiu či ve svém zaměstnání, prohloubí svou znalost cizích
jazyků a kultur, jsou sebevědomější, samostatnější a schopní lépe reagovat na nové situace.
Erasmus+ je tak nepostradatelným pilířem evropského vzdělávacího prostoru a jedním ze
symbolů evropské integrace.
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