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Úvod
Tato příručka obsahuje doplňující informace k roční Výzvě k předkládání návrhů pro
Program celoživotního učení (LLP). Další informace může žadatel nalézt na webových
stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo příslušné
národní agentury (viz oddíl 1.E).
Cílem této příručky je:
•

pomoci žadatelům s podáváním žádostí o prostředky a vyplňováním žádostí;

•

pomoci žadatelům připravit přiměřený rozpočet pro jejich návrh;

•

objasnit záležitosti vyplývající z Výzvy k předkládání návrhů;

•

poskytnout praktické informace, které mohou žadatelé využít v různých etapách
procesu podávání žádostí a výběrového řízení.

1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO

UČENÍ (LLP)
Cílem akčního programu EU v oblasti celoživotního učení (Program celoživotního
učení – LLP)1 je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji EU jako vyspělé
znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší
kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností. Program se zaměřuje zejména na
podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a institucemi a
systémy odborné přípravy v rámci EU tak, aby se staly zárukou světové kvality. Program
se věnuje modernizaci a adaptaci vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy
účastnických zemí, zejména v kontextu cílů, které jsou stanoveny ve strategii
Evropa 20202, a přináší evropskou přidanou hodnotu přímo jednotlivým občanům
účastnícím se aktivit mobility a další spolupráce.
Konkrétní cíle programu jsou uvedeny v dalším textu. Prostřednictvím těchto cílů LLP
podporuje a doplňuje opatření přijatá členskými státy a dalšími účastnickými zeměmi,
přičemž plně respektuje jejich odpovědnost za obsah systémů vzdělávání a odborné
přípravy a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost.
Program LLP je koncipován na sedm let (2007–2013). Celkový rozpočet pro toto období
činí 6 970 milionů EUR.

1

Program byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu
2006, Úř. věst. L 327, 24.11.2006 (a doplněn rozhodnutím 1357/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne
16 . prosince 2008).
2
Sdělení Komise Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. KOM(2010)
2020.
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OBECNÝ CÍL

Podporovat výměnu, spolupráci a mobilitu mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné
přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality

SPECIFICKÉ CÍLE
1

Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení a podporovat vysokou výkonnost, inovace a
evropský rozměr v systémech a postupech v dané oblasti

2

Podporovat realizaci Evropského prostoru celoživotního učení

3

Napomáhat zvyšování kvality, přitažlivosti a dosažitelnosti příležitostí
celoživotního učení dostupných v členských státech

4

Posilovat přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství,
mezikulturnímu dialogu, rovnosti žen a mužů a osobnímu naplnění

5

Napomáhat podpoře tvořivosti, konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a růstu
podnikatelského ducha

6

Přispívat ke zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení, a
to včetně jedinců se speciálními potřebami a znevýhodněných skupin,

bez ohledu na jejich socio-ekonomické zázemí

7

Podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost

8

Podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních
a komunikačních technologiích (ICT) v oblasti celoživotního učení

9

Posilovat úlohu celoživotního učení při vytváření smyslu pro evropské občanství založeného
na pochopení a respektování lidských práv a demokracie a při podpoře tolerance a úcty vůči
ostatním národům a kulturám

10

Podporovat spolupráci při zajišťování kvality ve všech oblastech vzdělávání a odborné
přípravy v Evropě

11

Podněcovat nejlepší využití výsledků, inovačních výrobků a procesů a vyměňovat si
příklady dobré praxe v oblastech, kterých se Program celoživotního učení
týká, a to za účelem zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy

Jak ukazuje článek 12 rozhodnutí o LLP, program by měl také přispívat k podpoře
horizontálních politik EU, a to zejména:
a)
b)
c)

podporou zvyšování povědomí o významu kulturní a jazykové rozmanitosti v
Evropě a o potřebě boje proti rasismu, předsudkům a xenofobii;
prováděním opatření pro studující se speciálními potřebami a zejména podporou
jejich zapojení do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy;
podporou rovnosti žen a mužů a přispíváním k boji proti všem formám
diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém původu, náboženském
vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení, věku nebo sexuální
orientaci.

1.A.JAKOU MÁ PROGRAM STRUKTURU?
Program celoživotního učení obsahuje:
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¾

¾

¾

čtyři odvětvové programy zaměřené na školní vzdělávání (Comenius),
vysokoškolské vzdělávání (Erasmus), odborné vzdělávání (Leonardo da Vinci)
a vzdělávání dospělých (Grundtvig);
průřezový program zacílený na průřezové oblasti (spolupráce a inovace politik
v oblasti celoživotního učení, jazyky, rozvoj inovačních ICT, šíření a využívání
výsledků);
program na podporu výuky, výzkumu a reflexe v oblasti evropské integrace a
klíčových evropských institucí a sdružení (program Jean Monnet).

Program LLP
Odvětvové programy
COMENIUS
Školní
vzdělávání

ERASMUS
Vysokoškolské
vzdělávání

LEONARDO
DA VINCI
Odborné
vzdělávání

Průřezový program
Klíčová aktivita 1 Spolupráce a inovace politik v LLP
Klíčová aktivita 2 Jazyky
Klíčová aktivita 3 Rozvoj inovačního obsahu založeného na ICT
Klíčová aktivita 4 Šíření a využívání výsledků

Program Jean Monnet
Akce
Jean
Monnet

Provozní granty
na podporu
určených institucí
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Provozní granty na
podporu dalších
evropských institucí

GRUNDTVIG
Vzdělávání
dospělých
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Program
COMENIUS
Školní
vzdělávání
Program
ERASMUS
Vysokoškolské
vzdělávání

Program
LEONARDO DA
VINCI
Odborné
vzdělávání
a příprava
Program
GRUNDTVIG
Vzdělávání
dospělých

Klíčová aktivita 1
Spolupráce a
inovace politik
v oblasti
celoživotního učení
Klíčová aktivita 2
Jazyky

Klíčová aktivita 3
Rozvoj inovačního
obsahu založeného
na ICT
Klíčová aktivita 4
Šíření a využívání
výsledků

Program Comenius se zaměřuje na první etapu vzdělávání, od
předškolního a základního školního vzdělávání až po střední
školy. Týká se všech členů vzdělávacího systému: žáků, učitelů,
místních úřadů, sdružení rodičů, nevládních organizací, institucí
pro vzdělávání učitelů a všech dalších pedagogických pracovníků.
Erasmus je program vzdělávání a odborné přípravy EU pro
mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.
Jeho aktivity jsou určeny nejenom pro studenty, kteří si přejí
studovat a pracovat v zahraničí, ale i pro vysokoškolské
pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí,
a pro vysokoškolské pracovníky mající zájem o vzdělávání v
zahraničí. Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských
institucí formou intenzivních programů, tematických sítí a
multilaterálních projektů a spolupráci vysokoškolských institucí s
podniky.
Program Leonardo da Vinci spojuje politiku s praxí v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy. Projekty sahají od projektů,
které poskytují každému příležitost zdokonalit své schopnosti,
znalosti a dovednosti prostřednictvím pobytu v zahraničí, až po
projekty celoevropské spolupráce mezi aktéry v oblasti OVP s
cílem zvýšit přitažlivost, kvalitu a výkon systémů OVP a praxe v
oblasti OVP.
Zaměřuje se na výukové a vzdělávací potřeby týkající se všech
forem vzdělávání dospělých, které nemusejí mít nutně povahu
odborného vzdělávání, a dále na instituce a organizace nabízející
nebo podporující jakoukoli formu takových vzdělávacích
příležitostí pro dospělé – ať už formálního, neformálního nebo
informálního charakteru – včetně počátečního a dalšího
vzdělávání pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých.
Aktivity v oblasti spolupráce a inovace politik: podpora studijních
návštěv pro specialisty v oblasti všeobecného a odborného
vzdělávání a přípravy a podpora sítí v těchto oblastech na
evropské úrovni. Hlavními cíli jsou podporovat rozvoj politiky a
spolupráci v oblasti celoživotního učení a zjistit dostatečný přísun
srovnatelných údajů, statistik a analýz.
Jazykové dovednosti mají zásadní význam pro mobilitu
evropských občanů a podniků. Zvyšují šance na získání
zaměstnání, zlepšují konkurenceschopnost a posilují mezikulturní
dialog a sociální soudržnost. Cílem aktivit EU je podporovat
studium jazyků a jazykovou rozmanitost v Evropě.
Cílem aktivit EU je využívat informační a komunikační technologie
(ICT) k rozvoji inovačních postupů v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, zlepšení přístupu k celoživotnímu vzdělávání a vývoji
pokročilých systémů řízení.
V zájmu maximalizace účinku činností a projektů financovaných z
programu celoživotního učení nebo předchozích souvisejících
programů je žádoucí o těchto činnostech a projektech co nejlépe
informovat potenciální uživatele. Z tohoto důvodu je nezbytné,
aby každý projekt financovaný EU šířil a využíval své vlastní
výsledky.
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Program Jean
Monnet
Provozní granty na
podporu určených
institucí

Provozní granty na
podporu dalších
evropských
institucí

Program Jean Monnet podporuje výuku, výzkum a reflexi v
oblasti evropské integrace na vysokoškolských institucích po
celém světě. V rámci projektů v pěti světadílech osloví program
každoročně až 250 000 studentů.
Granty se udílejí na úhradu některých provozních a správních
nákladů následujících institucí plnících cíle evropských zájmů:
- Evropská univerzita
- Evropský univerzitní institut
- Evropský institut veřejné správy
- Akademie evropského práva
- Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání
- Mezinárodní středisko evropského vzdělávání (CIFE)
Granty je možné udělit na úhradu některých provozních a
správních nákladů evropských institucí nebo sdružení činných v
oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

1.B. JAKÉ KATEGORIE AKTIVIT JSOU PODPOROVÁNY?
LLP podporuje tyto kategorie aktivit:
Charta

Certifikát

Mobilita

Bilaterální
multilaterální
partnerství
Multilaterální
projekt

a

Písemný dokument udělovaný Evropskou komisí a poskytující
oprávněným vysokoškolským institucím možnost účastnit se aktivit
v rámci programu Erasmus. Charta uvádí základní principy, které
by měla každá instituce respektovat při přípravě a provádění
vysoce kvalitní mobility a spolupráce, a stanoví požadavky, k
jejichž dodržování se každá instituce zavazuje, aby byla zajištěna
vysoká kvalita služeb a postupů a poskytování spolehlivých a
transparentních informací.
Certifikát mobility je dokladem o schopnosti instituce nebo
konsorcia provádět mobilitní činnosti špičkové kvality. Tyto
kvalitativní aspekty se týkají strategického rámce, jehož je
mobilitní činnost součástí (politika, strategie, pracovní program), a
také provozní a finanční kapacity instituce pro organizaci
mobilitních činností. Certifikát se používá v programu Erasmus
(Erasmus Consortium Placement Certificate) a v programu
Leonardo da Vinci (Certifikát mobility Leonardo da Vinci).
Strávení určitého období v jiné účastnické zemi za účelem studia,
získávání pracovních zkušeností, jiného vzdělávání, výuky nebo
školení či souvisejících administrativních činností, které je podle
potřeby podporováno formou přípravných či dalších vzdělávacích
kurzů v jazyce hostitelské země nebo v pracovním jazyce.
Bilaterální nebo multilaterální smlouva mezi institucemi /
organizacemi v různých účastnických zemích, jejímž účelem je
provádění společných evropských činností v celoživotním učení
(školní vzdělávání, odborná příprava nebo vzdělávání dospělých),
obvykle v malém měřítku.
Aktivita evropské spolupráce s definovaným a využitelným
výsledkem, připravená společně formálním nebo neformálním
seskupením organizací či institucí.
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Multilaterální síť
Jednostranný nebo
národní projekt
Doprovodné aktivity
Provozní granty

Formální nebo neformální seskupení subjektů činných v určité
oblasti, oboru nebo odvětví celoživotního učení, zaměřené na
strategické reflexe, analýzy potřeb a síťové činnosti v dané oblasti.
Činnost s definovaným a využitelným výsledkem, vyvinutá jednou
institucí nebo v pouze jedné zemi.
Podpora různých aktivit, které – ačkoli nejsou oprávněné v rámci
hlavních odvětvových programů – by měly jasně přispívat k
dosažení cílů Programu celoživotního učení.
Finanční podpora běžného provozu institucí a sdružení činných v
oblasti, na niž se vztahuje program celoživotního učení.

Ne všechny tyto typy aktivit jsou k dispozici ve všech částech programu.

1.C. KTERÉ ZEMĚ SE PROGRAMU ÚČASTNÍ?
Program je otevřený pro:
•
27 členských států EU3
•
Island, Lichtenštejnsko, Norsko (země „ESVO–EHP“, tj. ty země, které jsou členy
Evropského sdružení volného obchodu a zároveň náleží do Evropského
hospodářského prostoru)
•
Turecko, Chorvatsko
•
Švýcarsko
•
Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko (pouze pro aktivity řízené
postupem Komise, viz oddíl 3.A níže)4
• Bývalá jugoslávská republika Makedonie (pouze pro aktivity řízené postupem Komise
a pro omezený počet aktivit řízených postupem národní agentury 15, viz oddíl 3.A
níže)
•
„zámořské země a území“ definované v rozhodnutí Rady 2001/822/ES
(pozměněno rozhodnutím Rady 2007/249/ES):
— Grónsko
— Nová Kaledonie a závislá území
— Francouzská Polynésie
— Francouzská jižní a antarktická území
— ostrovy Wallis a Futuna
— Mayotte
— Saint-Pierre a Miquelon
— Aruba
— Nizozemské Antily
— Anguilla
— Kajmanské ostrovy
3

Včetně žadatelů z těchto regionů: Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion,
Azorské ostrovy, Madeira. Pokud se zvláštní finanční ustanovení vztahují na zámořské země a území, platí tato
pravidla také pro tyto regiony.
4
Účast Albánie, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory na stávající výzvě k předkládání návrhů je podmíněna
podpisem memoranda o porozumění mezi Komisí a příslušnými orgány každé z těchto zemí. Není-li
memorandum o porozumění podepsáno k prvnímu dni měsíce, kdy bylo vydáno rozhodnutí o udělení grantu,
nezískají účastníci z této země finanční podporu a nebudou zohledněni, pokud jde o minimální velikost
konsorcií/partnerství. Nejnovější informace v této záležitosti jsou k dispozici na internetových stránkách
Komise (http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm).
5

Jak je uvedeno v oficiálním textu Výzvy k předkládání návrhů zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie
(http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm).
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—
—
—
—
—
—
—
—
—

Falklandy
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
Montserrat
Pitcairn
Svatá Helena, ostrov Ascensión, Tristan da Cunha
Britská území v Antarktidě
Britská indickooceánská území
ostrovy Turks a Caicos
Britské Panenské ostrovy

Ve shodě s čl. 14 odst. 2 rozhodnutí, kterým se zavádí Program celoživotního učení,
mohou být multilaterální projekty a sítě spadající pod programy Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig a klíčové aktivity Průřezového programu otevřeny také
partnerům ze zemí, které se zatím neúčastní Programu celoživotního učení (tzv. „třetích
zemí“). Výklad jednotlivých aktivit (fiche) v části II této příručky vyjmenovává aktivity,
kterých se to týká. Budoucí žadatelé by měli navštívit webové stránky Výkonné agentury
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, kde mohou získat další podrobnosti o
možnostech účasti. Žadatelé se vybízejí, aby zvážili zařazení partnerů z třetích zemí, a
to:
- zemí uvedených v článku 7 jako uznatelné pro účast v Programu celoživotního učení
za určitých okolností v budoucnu, ale jejichž příslušné dohody ještě nebyly uzavřeny;
- Kosova6, zemí, jichž se týká politika evropského sousedství7 a Ruska;
- zemí, které mají Evropskou unií přiznanou určitou prioritu v kontextu vývoje
strategického dialogu ve výchově a vzdělávání nebo mnohojazyčnosti8.
Projekty a sítě mají možnost ve svých žádostech odůvodnit zapojení partnerů z dalších
zemí, pokud tyto organizace mají prokazatelně důležité odborné znalosti, které mohou
sdílet s jejich evropskými protějšky. Ve všech případech musí být zapojení partnerů ze
třetích zemí odůvodněno a musí představovat přidanou hodnotu ke zkušenostem
evropských zemí, které se účastní programu.
Program Jean Monnet je otevřen vysokoškolským institucím a sdružením ze zemí
účastnících se LLP a také z kterékoli další („třetí“) země. Na zúčastněné instituce a
sdružení ze třetích zemí se vztahují všechny povinnosti a všechny úkoly stanovené
rozhodnutím o programu ve vztahu k institucím a sdružením v členských státech.

1.D.

KDO SE MŮŽE PROGRAMU ÚČASTNIT?

LLP je otevřen prakticky každému, kdo je zapojen do vzdělávání nebo odborné přípravy;
je zaměřen na:
¾
¾
¾
¾

žáky, studenty, učně a účastníky vzdělávání dospělých;
učitele, školitele a jiné pracovníky účastnící se kteréhokoli aspektu celoživotního
učení;
osoby na trhu práce;
instituce nebo organizace, které poskytují příležitosti k učení v jakékoli oblasti
vzdělávání nebo odborné přípravy;

6

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti
OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
7
Politika evropského sousedství se týká zemí bezprostředně sousedících s Evropskou unií na zemi i na moři –
Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldávie, Maroko,
okupovaná území Palestiny, Sýrie, Tunisko a Ukrajina.
8
V době tisku této příručky to jsou: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Indie, Izrael, Japonsko, Mexiko, Nový
Zéland, Jižní Afrika, Jižní Korea, USA.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

osoby a subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli specifického
aspektu celoživotního učení na místní, regionální a celostátní úrovni;
podniky, sociální partnery a jejich organizace na všech úrovních, včetně odborových
organizací, profesních organizací a obchodních a průmyslových komor;
subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami
souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení;
sdružení působící v oblasti celoživotního učení, včetně asociací sdružujících studenty,
učně, žáky, učitele, rodiče a dospělé studenty;
výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání a odborné přípravy;
neziskové organizace, dobrovolnické organizace, nevládní organizace (NGO).

Národní agentury pro LLP, ani jejich pracovníci se nemohou účastnit žádných akcí v rámci
programu celoživotního učení, není-li stanoveno výslovně jinak.
Právnické osoby, v nichž mají sídlo národní agentury pro LLP, se mohou zúčastnit výlučně
aktivit řízených postupem Komise, viz oddíl 3.A níže.
Informace o tom, kdo se může
v příslušných částech této příručky.

účastnit

jednotlivých

částí

programu,

najdete

1.E. JAKOU MÁ KDO ÚLOHU?
Úkolem Evropské komise (Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu) je
zajistit účinné a účelné provádění LLP jako celku. Komisi s tímto úkolem pomáhá Výbor
pro LLP, který se skládá ze zástupců členských států a dalších účastnických zemí a
předsedá mu Komise.
Provozní řízení programu provádí Komise v úzké spolupráci s národními agenturami (v
každé účastnické zemi je jedna nebo více národních agentur) a Výkonné agentury pro
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Výkonná agentura) v Bruselu.
Národní agentury (NA): Národní orgány účastnických zemí zřídily národní agentury,
které pomáhají s koordinovaným řízením takzvaných „decentralizovaných“ aktivit
programu na národní úrovni.
Národní orgány monitorují národní agentury a dohlížejí nad nimi a odpovídají Komisi za
to, aby národní agentury řádně spravovaly prostředky poskytnuté EU na
decentralizované aktivity programu.
Národní agentury hrají velmi důležitou roli v praktickém provádění programu, neboť jsou
odpovědné za propagaci programu na národní úrovni, organizaci šíření a využívání
výsledků a zejména za řízení celého životního cyklu decentralizovaných aktivit programu
na národní úrovni; jmenovitě zodpovídají za:
•

zveřejňování případných národních Výzev k předkládání návrhů nebo termínů
doplňujících evropskou Výzvu k překládání návrhů v rámci LLP;

•

poskytování informací o aktivitách programu a podporu těchto aktivit, poskytování
poradenství potenciálním žadatelům;

•

příjem, hodnocení a výběr žádostí o granty;

•

rozhodování o udělení grantů schválených žádostí;

•

vyřizování grantových smluv a převod plateb příjemcům;
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•

přijímání a zpracování zpráv od příjemců;

•

monitorování a podporu příjemců grantů;

•

kontrolu dokumentů, audit na místě (in-situ audit) a monitoring projektových aktivit;

•

šíření a využívání výsledků grantových aktivit;

•

analýzu a poskytování zpětné vazby o provádění programu a dopadu programu
v jejich zemi.

Výkonná agentura v Bruselu: posláním Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast je provádět řadu prvků programů a aktivit financovaných
Evropskou komisí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aktivního občanství, mládeže,
audiovizuální oblasti a kultury. Všechny prvky programu řízené Výkonnou agenturou jsou
„centralizované“, což znamená, že žádosti se podávají přímo do Bruselu, nikoli přes
národní agentury.
Na základě referenčního rámce zavedeného Komisí je Výkonná agentura zodpovědná za
provádění následujících úkolů:
•
•
•
•

zveřejňování konkrétních výzev k předkládání návrhů a výzev k předkládání nabídek;
příjem žádostí o granty a organizaci jejich posouzení a výběr projektů;
rozhodnutí o udělení grantů po konzultaci s Komisí;
vyřizování grantových smluv a převod plateb grantů příjemcům;

•

přijímání a zpracování zpráv od příjemců;

•

monitorování a podporu příjemců grantů;

•

kontrolu dokumentů, audit na místě (in-situ audit) a monitoring projektových aktivit.

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) v Soluni
(Řecko): řídí jménem Evropské komise program studijních návštěv na úrovni EU.
Program studijních návštěv je součástí Klíčové aktivity 1 průřezového programu a řadí se
k „decentralizovaným“ aktivitám, což znamená, že žádosti se podávají národním
agenturám.
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Evropská komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu)
Výkonná agentura

Národní agentury9
RAKOUSKO

BELGIE

BULHARSKO

KYPR

CHORVATSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

DÁNSKO

ESTONSKO

FINSKO

FRANCIE

NĚMECKO

ŘECKO

MAĎARSKO

ISLAND

IRSKO

ITÁLIE

LOTYŠSKO

LICHTENŠTEJNSKO

LITVA

LUCEMBURSKO

MALTA

NIZOZEMSKO

NORSKO

POLSKO

PORTUGALSKO

RUMUNSKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

ŠPANĚLSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÝCARSKO

TURECKO

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

9
Adresy a odkazy na webové stránky národních agentur naleznete prostřednictvím webové adresy uvedené
níže. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
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1.F. NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY
Než se pustíte do čtení dalších kapitol, měli byste si prostudovat následující definice,
které jsou používány v celém dokumentu:
Aktivita
Centralizovaná aktivita
Decentralizovaná
aktivita
Konsorcium
Koordinující organizace

Žadatelská organizace
Příjemce

Statutární zástupce

Činnost všeobecného typu financovaná v rámci
konkrétního podprogramu LLP (viz oddíl I.B výše a
článek 5 rozhodnutí, kterým se zavádí LLP)
Aktivita v rámci LLP, která je řízena Výkonnou
agenturou.
Aktivita v rámci LLP, která je řízena národní agenturou
určenou národním orgánem dané země.
Skupina organizací nebo osob provádějících společný
projekt pro evropskou spolupráci, partnerství nebo
tematickou síť.
Organizace, která v rámci každého partnerství, projektu
nebo tematické sítě zodpovídá za celkové vedení a
každodenní řízení projektu. Povinnosti koordinujících
organizací
se
pro
jednotlivé
aktivity
liší.
U centralizovaných projektů a tematických sítí je
koordinující organizace často zároveň organizací
žadatelskou.
U centralizovaných
aktivit
se
organizace,
která
zodpovídá za celkové vedení a každodenní řízení
projektu, může také nazývat „řídicí organizace“.
Partnerská(é) organizace právně odpovědná(é) za
žádost. Po schválení žádosti se žadatelská organizace
stává příjemcem grantu.
Organizace, instituce nebo osoba, s níž je podepsána
„smlouva“ (oficiálně: „grantová smlouva“) opravňující
daný subjekt k přijetí grantu. U decentralizovaných
partnerských aktivit se všichni účastníci partnerství
stávají příjemci.
Organizace
se
může
nazývat
příjemce
nebo
koordinátor.
Osoba v žadatelské organizaci, která má v rámci
žadatelské organizace oprávnění uzavírat právně
závazné závazky. Tato osoba musí podepsat žádost o
grant i případnou grantovou smlouvu, je-li žádost
schválena.
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2. CO SE ROZUMÍ POD POJMEM ŽIVOTNÍ CYKLUS

PROJEKTU?
2.A.ADMINISTRATIVNÍ CYKLUS

2.B. FINANČNÍ CYKLUS
Níže popsaný finanční cyklus se vztahuje na všechny aktivity v rámci Programu
celoživotního učení, i když některé požadavky se týkají pouze určitých typů aktivit:
(1)

předložení odhadovaného rozpočtu: podívejte se, prosím, do kapitoly o finančních
ustanoveních, jaký typ rozpočtových informací je požadován ve fázi žádosti o
grant;
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(2)

posouzení rozpočtu: provádí se na základě přesně stanovených a transparentních
kritérií, uvedený proces může zahrnovat i revizi (korekci / snížení) rozpočtu
s cílem zajistit, aby rozpočet byl uznatelný a obsahoval pouze položky, které jsou
považovány za „nezbytné pro dokončení“ navrhované činnosti. Pravidla používaná
při revizi rozpočtu jsou vysvětlena v kapitole o finančních ustanoveních;

(3)

vystavení grantové smlouvy;

(4)

platební postupy: tyto postupy se týkají – v chronologickém pořadí – aspektů,
jako jsou finanční garance (je-li požadována pro některé příjemce grantu –
organizace, které nejsou veřejnými subjekty), náležitosti spojené s předběžným
financováním, výplata zůstatku, postupy spojené s úhradou atd.;

(5)

dodatky ke smlouvě: dodatky jsou možné v průběhu realizace projektu. Příslušné
pokyny jsou obsaženy nebo stanoveny v grantové smlouvě;

(6)

požadavky k předkládání zpráv: tyto požadavky se týkají průběžné zprávy (je-li
požadována) a závěrečné zprávy. Pokyny jsou stanoveny v grantové smlouvě;

(7)

požadavky na finanční kontroly a audit na místě (in-situ audit): finanční kontroly a
audit na místě (in-situ audit) lze provádět kdykoli až 5 let po uskutečnění poslední
platby příjemci nebo vrácení prostředků příjemcem a příjemce proto musí po celou
tuto dobu uchovávat příslušné dokumenty.

2.C. PLATNÁ PRAVIDLA
Pravidla popsaná v této příručce se vztahují na všechny aktivity, na něž jsou v rámci
Programu celoživotního učení poskytovány finanční prostředky z rozpočtu EU.
Pravidla vztahující se na správu a financování činností podporovaných v rámci LLP jsou
obsažena v těchto dokumentech:
• rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne listopadu 2006,
kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (program
celoživotního učení);
• rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES ze dne 16. prosince
2008, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční
program v oblasti celoživotního učení;
• nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se
stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství,
pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006;
• nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se
stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, naposledy
pozměněné nařízením Komise č. 478/2007 ze dne 23. dubna 2007;
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;
• nařízení Komise v přenesené pravomoci C(2012)7507 v konečném znění10 ze dne
29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
10

Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie na konci roku 2012.
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Tuto příručku je vhodné číst společně s textem Výzvy k předkládání návrhů a formuláři
žádostí o granty. V případě jakéhokoli rozporu mezi texty je pořadí pro stanovení
nadřazenosti dokumentů v souvislosti s Výzvou k předkládání návrhů následující:
(1) rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního
učení;
(2) oficiální text Výzvy k předkládání návrhů zveřejněný v Úředním věstníku Evropské
unie;
(3) text Výzvy ve znění zveřejněném na internetových stránkách Komise věnovaných
LLP;
(4) tato příručka k programu LLP;
(5) formuláře žádosti.
Termíny pro předkládání: Každá aktivita programu má svůj zvláštní termín. Termín
aktivity, o niž se zajímáte, naleznete ve Výzvě k předkládání návrhů pro rok 2011.
V některých případech, zejména u centralizovaných aktivit, může být postup udělování
grantů dvoufázový. V takovém případě bude po žadatelích požadováno, aby poskytli část
informací v termínu pro první fázi (například informace o konsorciu, obsahu a rozpočtu
projektu), a v druhé fázi bude následovat žádost určená pouze žadatelům z užšího
seznamu, aby poskytli všechny zbývající dokumenty (předběžné smlouvy / pověřovací
listiny, účetní a finanční podklady atd.).
Životní cyklus projektu: V kapitolách této příručky věnovaných jednotlivým
programům a aktivitám jsou uvedeny jednotlivé milníky od předložení žádosti o grant
přes datum zahájení až po maximální dobu trvání podporované činnosti. Pamatujte,
prosím, že tyto milníky jsou v okamžiku zveřejnění Výzvy k předkládání návrhů pro rok
2011 pouze orientační: případné aktualizace budou zveřejněny na webových stránkách
příslušné agentury. Nicméně poslední aktualizace proběhne nejpozději 10 pracovních dní
před konečným termínem pro předložení žádostí o granty stanoveným v této příručce k
LLP.
Doba trvání: Nepřijímají se žádné žádosti týkající se činností naplánovaných na delší
období, než je stanoveno v této příručce.
Ukončení projektu: Pokud se po podpisu grantové smlouvy či oznámení o rozhodnutí o
grantu a zahájení projektu/činnosti stane pro příjemce z oprávněných důvodů, které
příjemce nemůže ovlivnit, nemožným dokončit projekt v naplánovaném období, lze
období způsobilosti prodloužit. Prodloužení však není automatické, nýbrž se poskytuje na
základě individuálního posouzení situace. Prodloužení doby trvání projektu navíc nemůže
vést ke zvýšení částky grantu ani ke zvýšení procenta spolufinancování.
Období způsobilosti: Období způsobilosti pro náklady a aktivity začíná a končí k datům
uvedeným v grantové smlouvě. Období způsobilosti pro náklady a činnosti nemůže za
žádných okolností začínat před termínem pro předložení žádosti o grant.
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3. JAK PROBÍHÁ PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

A VÝBĚR?
3.A.

POSTUP PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANTY

Podání žádosti o grant
V případě decentralizovaných aktivit Programu celoživotního učení se žádosti o finanční
podporu formou grantu podávají národní agentuře země žadatele. V případě
centralizovaných aktivit programu se žádosti o finanční podporu formou grantu musí
podat Výkonné agentuře. Následující tabulka poskytuje přehled postupů pro předkládání
žádostí a udělování grantů.
Postup národní agentury 1 (NA1)
„Postup národní agentury 1“ se vztahuje na následující aktivity, u nichž rozhodují o udělení
grantu příslušné národní agentury:
•
•
•

mobilita osob
bilaterální a multilaterální partnerství
jednostranné a národní projekty v rámci průřezového programu11

Pro tyto aktivity se žádosti o granty podávají národní agentuře určené národním orgánem
země žadatele. Národní agentury provádějí výběr a přidělují finanční podporu vybraným
žadatelům. Národní agentury udělují granty příjemcům z příslušných zemí.
Tento postup platí i v případě žádostí o certifikáty Erasmus a Leonardo da Vinci.
Postup národní agentury 2 (NA2)
„Postup národní agentury 2“ se vztahuje na následující aktivitu, u níž rozhoduje o udělení
grantu Komise, ale postupy spojené s vyhodnocováním a uzavíráním smluv provádějí příslušné
národní agentury:
•

multilaterální projekty: Přenos inovací (Leonardo da Vinci)

Pro tuto aktivitu se žádosti o granty podávají národní agentuře země, v níž sídlí žadatel o
grant. Národní agentura provádí hodnocení žádostí a předkládá Komisi užší seznam žádostí ke
schválení. Aby se předešlo případnému dvojímu financování projektů, porovnávají se užší
seznamy navržené jednotlivými národními agenturami mezi sebou navzájem, než Komise
rozhodne o udělení grantu. Jakmile Komise rozhodne o udělení grantu, národní agentury udělí
granty úspěšným předkladatelům projektů sídlícím v jejich příslušných oprávněných /
účastnických zemích, kteří následně zodpovídají za rozdělení prostředků všem partnerům
účastnícím se projektů.
Postup Komise (COM)
„Postup Komise“ se vztahuje na následující aktivity, u nichž se žádosti o granty na projekty
podávají Výkonné agentuře:

11

Článek 33 rozhodnutí
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•
•

multilaterální projekty a tematické sítě
doprovodné aktivity

•
•

provozní granty
jednostranné a multilaterální projekty v rámci programu Jean Monnet

Tento postup se vztahuje také na žádosti o chartu Erasmus University Charter.
Žadatelům je obvykle do 30 dní od termínu pro podání žádostí potvrzeno přijetí žádosti.
Pokyny k podávání žádosti
1.
Žádosti ke všem aktivitám se musejí předkládat v souladu s pokyny zveřejněnými
příslušnou agenturou (národní agenturou nebo Výkonnou agenturou).
2.
V případě žádostí podávaných v papírové podobě je pro dodržení termínu
rozhodující datum poštovního razítka. Žadatelům se proto doporučuje obstarat si
potvrzení s uvedením data odeslání a celé adresy adresáta.
3.
Po termínu pro podání žádostí nemohou žadatelé svou žádost o grant jakkoli
měnit.
4.
V případě činností programu, v rámci nichž mohou organizace žádat o grantovou
podporu, musí být takové organizace právnickými osobami v souladu s vnitrostátními
předpisy. Žádosti musí obsahovat podpis osoby právně zmocněné k zastupování uvedené
organizace (osoba zmocněná k podpisu) v právních závazcích.12
Formuláře žádosti
Formuláře lze podle druhu aktivity získat:

• na webových stránkách národní agentury: národní agentury jednotlivých
zemí

• na webové stránce Výkonné agentury:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

• pro studijní návštěvy – na webových stránkách Cedefop:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu

12
Podle čl. 131 odst. 2 písm. a) finančního nařízení platí, že pokud žádost o grant podají subjekty bez právní
subjektivity podle platného vnitrostátního práva, za předpokladu, že jejich zástupci mají způsobilost činit právní
úkony jménem subjektu a ručí za ochranu finančních zájmů Unie stejným způsobem jako právnické osoby.
Podle článku 7 („Veřejné instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání“) správních a finančních ustanovení
uvedených v příloze rozhodnutí o programu celoživotního učení: „U veškerých škol a vysokoškolských institucí
určených členskými státy a u veškerých institucí nebo organizací poskytujících možnosti vzdělávání, jež za
poslední dva roky získaly více než 50 % svých ročních příjmů z veřejných zdrojů nebo jež jsou řízeny
veřejnoprávními subjekty či jejich zástupci, má Komise za to, že disponují dostatečnou finanční, odbornou a
správní kapacitou a že jsou finančně dostatečně stabilní, aby mohly provádět projekty v rámci programu
celoživotního učení; nepožaduje se, aby tuto skutečnost dále prokazovaly. Takovéto instituce nebo organizace
mohou být zproštěny požadavků na audit podle čl. 173 odst. 4 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002."

18

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
PŘÍRUČKA 2013 ČÁST I – REV1

DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY
Postup národní agentury 1 –
NA1



Vztahuje
se na



(typologie
aktivity)



Mezinárodní mobilitu
Bilaterální a multilaterální
partnerství

CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY

Postup národní agentury 2 –
NA2



Jednostranné a národní
projekty (průřezový
program)

Multilaterální projekty:
Přenos inovací (Leonardo da
Vinci)

Postup Komise – COM






Multilaterální projekty
a sítě
Provozní granty
Jednostranné a
multilaterální projekty –
Jean Monnet
Doprovodné aktivity

Komu má
být
zaslána
žádost

Příslušné národní agentuře pro
každou žadatelskou instituci
nebo jednotlivce

Národní agentuře koordinátora
žádosti o grant

Výkonné agentuře pro
vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast

Hlavní
kroky
postupu

a.

a.

a.

b.
c.

Posouzení návrhů podle
formálních kritérií (kritéria
způsobilosti a vyloučení)
a kvalitativních kritérií
(kritéria pro výběr a kvalitu,
která jsou definována v této
příručce)
Schválení výběrového
seznamu národní agenturou
Přidělení finančních grantů
vybraným příjemcům
národními agenturami

b.
c.

Posouzení návrhů podle
formálních kritérií (kritéria
způsobilosti a vyloučení)
a kvalitativních kritérií
(kritéria pro výběr a kvalitu)
národní agenturou.
Vytvoření užšího seznamu
žádostí, které agentura
navrhuje přijmout.
Schválení výběrového
seznamu Komisí
Přidělení finančních grantů
vybraným příjemcům
národními agenturami

b.
c.

Posouzení návrhů podle
formálních kritérií (kritéria
způsobilosti a vyloučení)
a kvalitativních kritérií
(kritéria pro výběr
a kvalitu)
Schválení výběrového
seznamu
Přidělení finančních grantů
vybraným projektům

3.B. POSTUP HODNOCENÍ A VÝBĚRU ŽÁDOSTÍ
Do procesu udělování grantů je zapojena celá řada aktérů: Komise, Výkonná agentura,
národní agentury, členské státy a účastnické země a prostřednictvím příslušného výboru
programu také národní orgány v členských státech a dalších účastnických zemích.
V některých případech má Evropský parlament a Rada s ohledem na rozhodnutí o udělení
grantu „právo na přezkoumání“13.

13

Právo Evropského parlamentu a Rady na přezkoumání je stanoveno v článku 11 nařízení (EU) č. 182/2011.
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Hodnotící výbor
Dbá na uplatňování spravedlivých postupů
a na rovnost a spravedlnost zacházení s žadateli
návrh
Agentura za pomocí expertů zkontroluje:
•
kritéria způsobilosti žadatelů
a žádostí
•
kritéria pro vyloučení žadatelů
•
kritéria pro výběr podle provozní
a finanční kapacity

Žádosti
nesplňující tato
kritéria nebudou
schváleny

Posouzení podle kritérií
expert

Žádosti, které
obdrží bodové
hodnocení nižší
než stanovená
kvalitativní
hranice, nebudou
vybrány

Bodová hodnocení

Posouzení podle kritérií
expert

Bodová
hodnocení

Bodová hodnocení

•
•

Seznam s pořadím (příklad)

U většiny akcí budou
kvalitu hodnotit nejméně
dva experti
Konečná bodová
hodnocení se určí

•
•

Stanoví se pořadí
Schválí se tolik žádostí
vyhovující kvality
v sestupném pořadí,
dokud není zcela
vyčerpán dostupný
rozpočet

Počet bodů

Návrhy

85

Návrh A

84

Návrh B

82

Návrh C

78

Návrh D

75

Návrh E

72

Návrh F

70

Návrh G

68

Návrh H

65

Návrh I

58

Návrh J

53

Návrh K

Dostupný
rozpočet

Toto schéma ukazuje základní postupy používané při hodnocení žádostí14. Zahrnuje-li
aktivita zveřejněné priority, může hodnotící výbor rozhodnout o financování žádosti
s nižším bodovým hodnocením, než má žádost v rámci dostupného rozpočtu, aby se
dosáhlo vyváženého pokrytí priorit. Ve výše uvedeném příkladě by to mohlo například
znamenat, že návrh I by mohl být financován, kdyby se zabýval prioritou, která není
zahrnuta výše, a návrh H by financován nebyl.
PANEL EXPERTŮ

U všech aktivit programu s výjimkou aktivit individuální mobility budou každou žádost o
grant obvykle hodnotit nejméně dva experti. Ve většině případů půjde o externí experty
(tj. experty, kteří nejsou zaměstnanci agentury organizující řízení o udělení grantů).
14
Procedura hodnocení těch žádostí o podporu, které se vztahují k dodatečnému zapojení partnerských
organizací ze „třetích“ zemí v multilaterálních projektech a sítích v rámci určitých aktivit programu (viz oddíl
1C), je popsána na webových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.
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Experti provedou posouzení na základě předem stanoveného hodnotícího systému, který
bere v úvahu kvalitu žádosti a (popřípadě) pokrytí priorit zveřejněných pro danou
aktivitu, a standardizovaných kontrolních seznamů obsahujících kvalitativní aspekty.
Konečné bodové hodnocení žádosti o grant se stanoví dohodou expertů, kteří provedli
jednotlivá hodnocení.
Na základě hodnocení experty sestaví agentura organizující řízení o udělení grantů
seznam s pořadím žádostí o grant, v němž rozliší žádosti, jež doporučuje ke schválení,
respektive zamítnutí, a seznam náhradníků. Seznam s pořadím bude obsahovat částky
grantů, s nimiž se počítá na žádosti navržené ke schválení nebo do seznamu náhradníků.
Seznam náhradních žádostí lze použít k udělení dalších grantů v případě, že dojde k
uvolnění finančních prostředků na základě stažení schválených projektů nebo díky
navýšení rozpočtu programu (např. o dodatečné finanční prostředky poskytnuté
Evropským parlamentem).
V případě multilaterálních partnerství (Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig)
organizuje vyhodnocování žádostí národní agentura koordinující země na základě
společných kvalitativních kritérií platných pro všechny účastnické země. Zohlední se také
případné národní priority.
HODNOTÍCÍ VÝBOR

Seznam s pořadím žádostí o granty, který je výsledkem výše popsaného posouzení, se
předkládá takzvanému „hodnotícímu výboru“. Velikost a složení hodnotícího výboru se liší
podle programu a aktivity. Členy výboru mohou být odborníci z Komise / agentury i
externí experti a zástupci zúčastněných stran. Úkolem hodnotícího výboru je dohlédnout
na celý postup hodnocení, zaručit rovnost zacházení se všemi žádostmi pomocí
spravedlivého a transparentního uplatnění stanovených postupů a předložit návrh na
udělení grantu osobě pověřené přijetím rozhodnutí o udělení grantu na základě:
i.

spravedlivého a transparentního uplatnění zveřejněných kritérií způsobilosti,
výběru, vyloučení a kvality;

ii.

konzistentního posouzení a bodového hodnocení;

iii.

bezchybné finanční analýzy (je-li třeba);

iv.

náležitého posouzení dalších informací poskytnutých externími zúčastněnými
stranami (například národními agenturami nebo delegacemi Evropské komise ve
„třetích“ zemích účastnících se programu) (je-li třeba);

v.

vyváženého pokrytí priorit v rámci dané aktivity (je-li použitelné)

a podle:
vi.

cílů daného programu / aktivity;

vii.

dostupného rozpočtu.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ GRANTU

Formální rozhodovací proces se bude odvíjet od toho, zda rozhodnutí o udělení grantu
v rámci daného programu / aktivity podléhá přezkoumání Evropským parlamentem.
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Pokud ne, přijme rozhodnutí přímo příslušná národní agentura (decentralizované aktivity)
nebo Komise či Výkonná agentura (centralizované aktivity) na základě návrhu na udělení
grantu předloženého hodnotícím výborem. Výbor programu a Evropský parlament budou
informovány o tomto rozhodnutí o udělení grantu.

Hodnotící kritéria
Žádosti se hodnotí podle čtyř typů kritérií:
a. Kritéria způsobilosti
b. Kritéria pro vyloučení
c. Kritéria pro výběr
d. Kvalitativní kritéria

a. Kritéria způsobilosti
Pro grant budou uvažovány pouze žádosti, které splňují formální kritéria způsobilosti
stanovená níže.
OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Žádosti musí splňovat tato kritéria:

1. Musí být dodrženy postupy pro podávání žádostí stanovené v příslušné Výzvě
k předkládání návrhů a v oddíle 3a, části „Pokyny k podání žádosti“ této příručky;

2. Musí být dodrženy termíny stanovené v příslušné Výzvě k předkládání návrhů.

Orientační data pro každou aktivitu jsou uvedena v části II této příručky, ale je
vhodné ověřit si je v konečné zveřejněné verzi Výzvy k předkládání návrhů;

3. Musí být dodržena pravidla pro minimální a maximální dobu trvání projektů a

minimální / maximální počet zapojených partnerů a zemí, stanovená v části II
této příručky;

4. Pokud žádost předkládá konsorcium, musí být do projektu zapojena nejméně

jedna organizace, která sídlí v některém členském státě EU. U multilaterálních
projektů se má za to, že sdružení členů, kteří sídlí v několika účastnických zemích
LLP, kteří jsou aktivně zapojeni do projektu, splňují požadavek ohledně
minimálního počtu zemí, aniž by do projektu musely být zapojeny další subjekty z
konsorcia, přestože se to v příslušných případech doporučuje. Jednostranné
projekty a multilaterální projekty Jean Monnet nemusejí vyhovět podmínce, že je
třeba, aby do nich byla zapojena nejméně jedna organizace, která sídlí v členském
státě EU;

5. Musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků Evropské unie15 16 17 18. Žádosti
konsorcií se předkládají v pracovním jazyce konsorcia;

6. Musí být předloženy výhradně na správném oficiálním tiskopise žádosti pro
danou aktivitu a být celé vyplněny elektronicky19 (nikoli ručně);

15
S výjimkou žádostí o granty mobility předkládané národním agenturám v zemích ESVO/EHP a
kandidátských zemích. Tyto žádosti o granty mohou být vypracovány v jazyce země žadatele.
16
Žadatelé o chartu Erasmus University Charter jsou povinni poskytnout prohlášení EPS (Erasmus Policy
Statement) také v angličtině, francouzštině nebo němčině.
17
Žadatelé pro projekt Jean Monnet musejí předkládat žádosti v angličtině, francouzštině nebo němčině.
18
Žadatelé o studijní návštěvy v rámci průřezového programu jsou povinni předložit žádost v pracovním
jazyce jedné z vybraných studijních návštěv.
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7. Žádost o grant popřípadě vyčíslený v eurech.
Je-li žádost shledána nezpůsobilou, zašle se žadateli dopis s odůvodněním.
OPRÁVNĚNÉ ZEMĚ

Žadatelé musejí sídlit v účastnické zemi LLP20.
KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO GRANTY NA MOBILITU

Příjemci grantů na mobilitu osob musejí být buď:
•
státními příslušníky některé země, která se účastní Programu celoživotního učení;
•
státními příslušníky jiných zemí zapsanými k prezenčnímu studiu ve školách,
vysokoškolských institucích nebo v institucích poskytujících odborné vzdělávání, či
v organizacích zaměřených na vzdělávání dospělých v zemi zapojené do LLP. Nebo
musí být v jedné z těchto zemí zaměstnaní či zde mít bydliště. Podmínky si
stanoví každá ze zúčastněných zemí v souladu s povahou programu (podrobnosti
na webové stránce příslušné národní agentury).
V případě aktivity v oblasti mezinárodní mobility osob musí být země původu nebo země
určení členským státem EU, vyjma případů, kdy se grant uděluje s cílem umožnit držiteli
grantu zúčastnit se vzdělávací aktivity, do níž jsou zapojeni účastníci z několika zemí.
Tato výjimka se tedy týká mobility realizované v rámci multilaterálních partnerství a
projektů a také aktivit, jako jsou kurzy dalšího vzdělávání v rámci programů Comenius a
Grundtvig, intenzivní programy v rámci programu Erasmus, workshopy Grundtvig a
studijní návštěvy v rámci Průřezového programu. Zda se toto pravidlo vztahuje na
konkrétní aktivitu, která Vás zajímá, zjistíte v popisech jednotlivých aktivit v části II této
příručky.
V některých výjimečných případech lze podpořit i mobilitu v rámci jedné země, zejména
v případě grantů na přípravnou návštěvu poskytovaných na účast na mezinárodním
kontaktním semináři, který organizuje národní agentura dané země.

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI ŽADATELSKÝCH ORGANIZACÍ

Podávají-li žádost instituce a organizace, nikoli jednotlivci, musí být dotyčné
instituce/organizace právnickými osobami v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
Případná další pravidla způsobilosti stanovená pro konkrétní programy a/nebo aktivity
naleznete v části II této příručky.

b. Kritéria pro vyloučení žadatelů
Vyloučení z účasti na výzvě k předkládání návrhů
Z účasti na výzvě k předkládání návrhů jsou vyloučeni žadatelé, kteří se nacházejí
v kterékoli z těchto situací:

19
20

Po žadatelích pro některé akce může být požadováno vyplnění on-line formuláře žádosti.
S výjimkou programu Jean Monnet, který je otevřen vysokoškolským institucím z celého světa.
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1. na které byl prohlášen konkurs, jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní
správě, jsou ve vyrovnacím řízení, zastavili podnikatelskou činnost nebo se nacházejí
na základě národních právních a správních předpisů v podobné situaci;
2. pokud oni sami nebo osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat o
nich nebo je ovládat, byli příslušným orgánem členského státu pravomocně odsouzeni
pro trestný čin související s jejich podnikáním;
3. kteří se dopustili vážného profesního pochybení, které může veřejný zadavatel
prokázat jakýmikoli prostředky, včetně rozhodnutí EIB a mezinárodních organizací;
4. kteří nesplnili povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení
nebo placení daní podle právních předpisů země, v níž jsou usazeni, nebo podle
právních předpisů země veřejného zadavatele nebo země, ve které se má veřejná
zakázka uskutečnit;
5. pokud oni sami nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat
o nich nebo je ovládat, byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné
spolčení, praní peněz nebo za jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy
Unie;
6. kterým je uložena správní sankce podle čl. 109 odst. 1 finančního nařízení.
Vyloučení ze zadávacího řízení
Grant nelze udělit žadatelům, kteří při udělování grantu:
1. jsou ve střetu zájmů;
2. neposkytli informace požadované veřejným zadavatelem jako podmínka pro účast na
zadávacím řízení nebo poskytli tyto informace vědomě nesprávné;
3. nacházejí se v některé ze situací uvedených v článku 106 odst. 1 finančního nařízení.
Žadatelům, kteří se proviní vědomým poskytnutím nesprávných informací podle čl. 107
odst. 1 písm. b) finančního nařízení nebo vážným nedodržením svých smluvních závazků
vyplývajících z dřívějšího postupu udělování grantů, lze uložit správní nebo finanční
sankce.
Právnické osoby, v nichž mají sídlo národní agentury pro LLP, učiní veškerá vhodná
opatření k dokumentaci absence jakéhokoli možného střetu zájmů a dvojího financování.

c. Kritéria pro výběr
Kritéria pro výběr jsou kritéria sloužící k posouzení, zda žadatelské organizace/
partnerství disponuje dostatečnou provozní a finanční kapacitou potřebnou pro realizaci
navrhované činnosti. Níže uvedená kritéria pro výběr se nevztahují na jednotlivce žádající
o grant.
Po žadatelských organizacích může být požadováno předložení dokladů osvědčujících
jejich provozní a finanční kapacitu (viz níže). Pokud agentura na základě těchto
dokumentů shledá, že provozní a/nebo finanční kapacita nebyla prokázána nebo není
dostatečná, může žádost o grant zamítnout nebo si vyžádat další informace.
Organizace, o nichž se má za to, že disponují dostatečnou finanční, odbornou
a správní kapacitou a jsou finančně dostatečně stabilní
Organizace zřízené jako „veřejnoprávní subjekty“ podle
předpisů jsou vyňaty z ustanovení kapitol o provozní a
článku 7 přílohy rozhodnutí o programu celoživotního
vysokoškolských institucí určených členskými státy a
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organizací poskytujících možnosti vzdělávání, jež za poslední dva roky získaly více než
50 % svých ročních příjmů z veřejných zdrojů nebo jež jsou řízeny veřejnoprávními
subjekty či jejich zástupci, má Komise za to, že disponují dostatečnou finanční, odbornou
a správní kapacitou a že jsou finančně dostatečně stabilní, aby mohly provádět projekty v
rámci programu celoživotního učení; nepožaduje se, aby tuto skutečnost dále
prokazovaly. Takovéto instituce nebo organizace mohou být zproštěny požadavků na
audit podle čl. 173 odst. 4 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.“ Tito žadatelé jsou
nicméně povinni podepsat čestné prohlášení, které bývá součástí žádosti a ve kterém
uvedou, že splňují uvedené podmínky, a mohou být požádáni o poskytnutí dokladů
prokazujících toto prohlášení.
Provozní kapacita
Bude provedeno posouzení, zda žadatelé disponují odbornými
kvalifikacemi potřebnými pro provedení navrhované činnosti.

schopnostmi

a

Je-li to požadováno na tiskopise žádosti, žadatelé musí předložit životopisy klíčových
pracovníků zapojených do projektu, které prokáží jejich odpovídající profesní zkušenosti.
U konsorcií se tato povinnost vztahuje na všechny partnery.
Tyto dokumenty se předkládají v jednom z úředních jazyků Evropské unie a v pokynech
pro udělování grantů může být stanoveno, že se musejí předkládat v jazyce, v němž je
předkládána žádost.
Finanční kapacita
Žadatelé musejí mít stabilní a dostatečné zdroje finančních prostředků potřebné pro
zachování své činnosti po celou uvažovanou dobu provádění navrhovaného projektu a
pro účast na jeho spolufinancování.
S výjimkou organizací popsaných v oddíle o „organizacích, o nichž se má za to, že
disponují dostatečnou finanční, odbornou a správní kapacitou a jsou finančně dostatečně
stabilní“, jsou žadatelé povinni předložit, je-li to požadováno na tiskopise žádosti, tyto
dokumenty dosvědčující jejich finanční kapacitu:
U grantů na částku ve výši 60 000 EUR nebo méně
• čestné prohlášení
U grantů na částku přesahující 60 000 EUR
• čestné prohlášení
• kopii účtu zisků a ztrát a rozvahu za minulé uzavřené účetní období
• u nově vytvořených subjektů se místo výše uvedených dokumentů předloží
podnikatelský plán
U grantů na částku přesahující 750 000 EUR

• zprávu o auditu vypracovanou schváleným externím auditorem, osvědčující
účty za poslední dostupné účetní období.

V případě žádosti sdružující několik spolupříjemců (konsorcium) se výše uvedené limity
vztahují na každého spolupříjemce.
Na základě výsledku posouzení žádosti a přezkoumání finanční kapacity žadatele ve
vztahu k žádosti o grant může být žadateli nabídnuta grantová smlouva/rozhodnutí s
povinností poskytnout garanci na předběžné financování, grantová smlouva bez
předběžného financování nebo grantová smlouva s platbami předběžného financování v
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několika splátkách. Tato garance nebude požadována u grantů na částku 60 000 EUR
nebo méně.

d. Kvalitativní kritéria
Kvalitativní kritéria se používají k posouzení kvality žádostí o granty.
Oprávněné žádosti budou posouzeny na základě kritérií pro udělení grantů zveřejněných
pro každou aktivitu, s přihlédnutím k prioritám stanoveným v příslušné Výzvě k
předkládání návrhů. Popis každé aktivity v části II této příručky obsahuje kvalitativní
kritéria, která budou použita při hodnocení. Mechanismus hodnocení a váhy kritérií
kvality budou zveřejněny na webových stránkách národních agentur respektive Výkonné
agentury. V případě decentralizovaných aktivit jsou nicméně váhy kritérií pro udělení
grantů pro všechny národní agentury jednotné. Obsah případných doplňujících
kvalitativních kritérií se může v jednotlivých zemích lišit, ale jejich celková váha je pro
všechny země shodná. Jakákoli případná doplňující kvalitativní kritéria budou zveřejněna
na webových stránkách příslušné národní agentury.
Stejné nebo podobné žádosti budou podrobeny zvláštnímu hodnocení, aby bylo
vyloučeno riziko dvojího financování. Komise a národní agentury si vyhrazují právo
nefinancovat stejné nebo podobné žádosti předložené jedním žadatelem či konsorciem.
Rozhodnutí, kterým se zavádí Program celoživotního učení (LLP), vyzývá osoby nebo
organizace, které se dosud neúčastnily programu LLP ani jeho předchůdců, k účasti na
decentralizovaných aktivitách (čl. 1 odst. 3 písm. f). Podobně je podporována účast osob
se speciálními potřebami a znevýhodněných skupin.
Granty se udělují na základě dostupného rozpočtu, relativní kvality žádostí o granty a
(případně) pokrytí priorit, s přihlédnutím k maximálnímu přispění Evropské unie (EU) a
případně maximálnímu procentu spolufinancování ze strany EU.
Všichni žadatelé budou písemně informováni o výsledcích posouzení.
Výsledky procesu udílení grantů budou zveřejněny na webové stránce příslušné agentury
co možná nejdříve po přijetí rozhodnutí a v každém případě nejpozději 6 měsíců po
rozhodnutí o udělení grantů. U této příležitosti se zveřejní jméno příjemce, název
podporovaného projektu a maximální udělená částka grantu (a případně procento
spolufinancování). Osobní údaje jednotlivců vybraných pro grant mobility osob však
zveřejněny nebudou.
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4. FINANČNÍ USTANOVENÍ
4.A.VŠEOBECNÉ FINANČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO VŠECHNY AKTIVITY
Rozhodnutí udělit grant v souvislosti s určitou aktivitou je formalizováno buď vystavením
grantové smlouvy, která bude podepsána příslušnými dvěma stranami (agenturou a
příjemcem grantu), nebo na základě jednostranného rozhodnutí agentury, o němž bude
příjemce grantu informován.
Tato smlouva nebo rozhodnutí obsahuje platební podmínky a bankovní účet nebo
podúčet, na který budou prostředky převedeny.
Na každý projekt může být přidělen pouze jeden grant z rozpočtu EU. Smyslem ani
účinkem grantu nesmí být vytváření zisku pro příjemce. Granty není možné udělovat
zpětně na aktivity, které již byly v okamžiku podání žádosti o grant dokončeny.
Výše grantu nesmí za žádných okolností překročit požadovanou částku a může být nižší
než částka požadovaná žadatelem.
Grant má sloužit jako pobídka k realizaci projektu nebo aktivity, které by nebyly bez
finanční podpory Evropské unie proveditelné, a je založen na principu spolufinancování.
Grantová smlouva stanoví opatření a lhůty pro úpravu, pozastavení a ukončení smlouvy
nebo rozhodnutí. Příjemcům, kteří se proviní vážným nedodržením svých smluvních
závazků, může být smlouva zrušena a/nebo jim mohou být uloženy správní nebo finanční
sankce.
Grantové smlouvy nebo rozhodnutí lze měnit pouze dodatečnou písemnou smlouvou
nebo rozhodnutím. Smyslem ani výsledkem takových dodatečných smluv nebo
rozhodnutí není provedení změn, které by zpochybnily rozhodnutí udělit grant nebo které
by byly v rozporu s rovným zacházením s žadateli. Dodatečnou smlouvu nebo rozhodnutí
nelze vydat po skončení období způsobilosti pro náklady a aktivity stanoveného v původní
grantové smlouvě nebo rozhodnutí.

4.B. TYPY FINANCOVÁNÍ
Upozorňujeme, že v souvislosti s finanční podporou poskytovanou Evropskou unií (EU) a
v celém tomto dokumentu se pojmem „projekt“ rozumí jakýkoli z typů aktivit popsaných
v oddíle 1.B.
Podpora EU může mít podobu jednorázové částky21, paušálního22 grantu na základě
standardní stupnice jednotkových nákladů nebo náhrady určitého procenta oprávněných

21

„Jednorázové částky obecně zahrnují určité náklady nezbytné k provedení akce nebo roční operace příjemce
v souladu s podmínkami ve smlouvě a na základě odhadu.” (Čl. 108a odst. 1 písm. b) finančního nařízení a
čl. 180a
odst.
2
prováděcích
pravidel
k
finančnímu
nařízení).
Viz:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
22
„Paušální financování zahrnuje zvláštní kategorie výdajů, které jsou jasně předem určeny buď na základě
použití předem stanoveného procenta, nebo standardní stupnice jednotkových nákladů.“ (Čl. 108a odst. 1
písm. c) finančního nařízení a čl. 180a odst. 3 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení).
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nákladů. Podle typu grantu je možná kombinace všech nebo některých těchto typů
grantové podpory. Rozpočet projektu je třeba vypracovat podle toho.
•

V případě grantů majících podobu jednorázové částky musí být příjemce schopen
prokázat, že skutečně proběhla aktivita, na kterou se grantová podpora poskytuje;
příjemce neprokazuje skutečnou výši výdajů. Je-li podporovaná aktivita provedena
uspokojivým způsobem, poskytne se celá částka grantu. V případě nedostatků bude
obvykle požadováno vrácení (části) uděleného grantu podle kritérií stanovených pro
každou decentralizovanou aktivitu.

•

V případě paušálních grantů s použitím standardní stupnice jednotkových nákladů
(například maximálních denních sazeb pro pobytové náklady) nemusí příjemce
odůvodňovat vynaložené náklady, ale musí být schopen prokázat uskutečnění
činnosti zakládajících důvod k nároku na příslušnou částku grantu (například počet
dní strávených v zahraničí určuje maximální částku, na niž má jedinec za pobyt v
zahraničí nárok).

•

Je-li grant nebo jeho část udělován(a) na základě reálných nákladů, příjemce si musí
uschovat a být schopen na vyžádání předložit výdajové doklady za všechny položky
reálných výdajů.

•

Oprávněné náklady: takový typ výdajů, který je považován za oprávněný v rámci
rozpočtu na projekt spolufinancovaný ze strany Evropské unie. Pravidla obsažená v
této příručce slouží jako základ pro přezkoumání odhadovaného rozpočtu
předloženého v žádosti. V případě, že výdaj odporuje těmto pravidlům, budou celý
výdaj nebo jeho část považovány za „neoprávněné“ (tj. nebudou akceptovány jako
předmět spolufinancování z rozpočtu Evropské unie). Na závěr analýzy bude
schválený rozpočet projektu obsahovat pouze oprávněné položky.

•

Náhrada určitého procenta oprávněných nákladů: žadatel bude specifikovat vzniklé
výlohy dle reálných nákladů (kde je možné uplatnit maximální oprávněné sazby).
Financování z rozpočtu Evropské unie bude vypočítáno na základě procentní sazby z
oprávněných reálných výdajů. Příspěvek bude poměrným dílem snížen, pokud ve fázi
závěrečné zprávy není projekt splněn nebo je splněn pouze částečně nebo pokud
došlo k vynaložení prostředků na neoprávněné položky výdajů. Pokud budou uvedené
náklady nižší, než se předpokládalo, bude příspěvek zkrácen s použitím procentní
sazby stanovené v grantové smlouvě. Podrobnosti budou součástí dokumentace
upravující správu grantových smluv.
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4.C. GRANTY NA MOBILITU POSKYTOVANÉ JEDNOTLIVCŮM
Granty na mobilitu jsou založeny na různých položkách nákladů. Sazby navrhované níže
představují maximální částky.
Rozpočet na mobilitní aktivity je založen na pobytových nákladech, cestovních nákladech
a dalších nákladech (jejich kombinaci). V případě, že jsou náklady založeny na stupnicích
jednotkových nákladů nebo na reálných nákladech, platí obecná kritéria způsobilosti (viz
níže).
U krátkodobé mobility (s výjimkou mobility studentů Erasmus a workshopů Grundtvig)
jsou cestovní náklady založeny na reálných nákladech. V případě mobility v délce 13
týdnů a více a dále v případě mobility studentů Erasmus a workshopů Grundtvig se má
za to, že jsou cestovní náklady zahrnuty v příspěvku na pobytové náklady, a neposkytuje
se žádný další grant na úhradu cestovních nákladů.

A. Pobytové náklady
V případě všech mobilitních aktivit má příspěvek na pobytové náklady formu paušálního
grantu vypočítávaného na základě denních, týdenních23 nebo měsíčních sazeb. Pobytové
náklady jsou určeny k úhradě ubytování, stravy, místní přepravy, telekomunikačních
poplatků včetně faxu a internetu, pojištění a všech dalších drobných výloh.
U mobilitních aktivit v délce méně než 13 celých týdnů, tj. maximálně 90 dní (s výjimkou
mobility studentů Erasmus a workshopů Grundtvig), nepokrývají poskytnuté granty
cestovní náklady; tyto náklady se proplácejí na základě reálných nákladů. U mobilitních
aktivit v délce nejméně 13 celých týdnů jsou granty považovány za kompletní paušální
příspěvek na pokrytí všech nákladů včetně cestovních.
Podpora na pobytové náklady se vypočítává jako paušální sazba na základě stupnice
jednotkových nákladů hostitelské země.
Osoby se speciálními potřebami mohou využít nabídky zvláštních finančních opatření.
Pro účely žádosti o grant v rámci decentralizovaných aktivit Programu celoživotního učení
je osoba se speciálními potřebami definována jako potenciální účastník, jehož individuální
fyzická, mentální nebo zdravotní situace je taková, že jeho účast v projektu/mobilitě by
bez tohoto dodatečného financování nebyla možná.
Dodatečný grant na pobytové náklady a cestovné se posuzuje případ od případu a na
základě skutečně vynaložených nákladů. Grant může v takovém případě hradit i
pobytové a cestovní náklady doprovázejících osob, je-li to odůvodněno. Tato individuální
situace by měla být popsána, konkrétní potřeby a zvýšené náklady s tím související by
měly být podrobně uvedeny v žádosti. Na základě těchto vysvětlení, dostupnosti financí,
národních pravidel a možných národních priorit národní agentura rozhodne, zda
dodatečnou podporu přidělí.
U některých aktivit je stanovena maximální výše grantu, který lze v těchto situacích
udělit.

23
cesty.

V této souvislosti se týdnem rozumí období mobility v délce sedmi po sobě následujících dní, včetně
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POZNÁMKA: Žadatelé by si měli být vědomi toho, že částky uvedené v následujících
tabulkách představují absolutní maxima, která mohou být udělena v jednotlivých zemích
účastnících se programu. Skutečné částky udělované jednotlivými národními agenturami
se liší podle zemí a aktivit a mohou být v některých případech výrazně nižší než
maximální částky uvedené v tabulkách. Při určování skutečných udělovaných částek
berou národní agentury v úvahu zejména celkový dostupný rozpočet, objem poptávky ve
své zemi a potřebu rovného zacházení se všemi příjemci ve své zemi. Žadatelům se
proto doporučuje podívat se na webové stránky příslušné národní agentury ve své zemi a
zjistit si skutečné částky, které mají šanci dostat, pokud se svou žádostí uspějí.
Comenius
Žadatelé o mobilitní aktivity v počátečním vzdělávání učitelů v rámci multilaterálních
projektů Comenius si musí zjistit maximální oprávněné částky v tabulce pobytových
nákladů 5b.
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Tabulka 1a: Program celoživotního učení – mobilita – pobytové náklady –
maximální sazby (v EUR) podle hostitelské země a délky pobytu (pro mobilitu
studentů v rámci programu Erasmus použijte tabulku 1b)
Včetně cestovních nákladů
a nákladů na víza

Bez cestovních nákladů a nákladů na víza
Celkové částky v prvním týdnu

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
IS
LI
NO
CH
HR
TR

1
den
170
110
150
230
160
130
160
170
200
190
190
150
130
130
170
140
140
180
180
130
150
120
160
140
210
210
230
180
260
260
260
160
140

2
dny
340
220
300
460
320
260
320
340
400
380
380
300
260
260
340
280
280
360
360
260
300
240
320
280
420
420
460
360
520
520
520
320
280

3
dny
510
330
450
690
480
390
480
510
600
570
570
450
390
390
510
420
420
540
540
390
450
360
480
420
630
630
690
540
780
780
780
480
420

4
dny
680
440
600
920
640
520
640
680
800
760
760
600
520
520
680
560
560
720
720
520
600
480
640
560
840
840
920
720
1 040
1 040
1 040
640
560

5
dní
850
550
750
1 150
800
650
800
850
1 000
950
950
750
650
650
850
700
700
900
900
650
750
600
800
700
1 050
1 050
1 150
900
1 300
1 300
1 300
800
700

Celková částka

6
dní
1 020
660
900
1 380
960
780
960
1 020
1 200
1 140
1 140
900
780
780
1 020
840
840
1 080
1 080
780
900
720
960
840
1 260
1 260
1 380
1 080
1 560
1 560
1 560
960
840

Jeden
týden
(7 dní)
1 190
770
1 050
1 610
1 120
910
1 120
1 190
1 400
1 330
1 330
1 050
910
910
1 190
980
980
1 260
1 260
910
1 050
840
1 120
980
1 470
1 470
1 610
1 260
1 820
1 820
1 820
1 120
980

Dva
týdny
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1

666
078
470
254
568
274
568
666
960
862
862
470
274
274
666
372
372
764
764
274
470
176
568
372
058
058
254
764
548
548
548
568
372

Částka na
každý
další
týden
(3.–12.
týden)*
190
123
168
258
179
146
179
190
224
213
213
168
146
146
190
157
157
202
202
146
168
134
179
157
235
235
258
202
291
291
291
179
157

Celková
částka na
13 celých
týdnů**
4
2
3
5
4
3
4
4
5
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
5
5
5
4
6
6
6
4
3

286
852
796
806
023
342
064
293
033
766
793
788
382
348
294
607
539
528
538
301
775
104
055
539
293
295
829
756
560
563
507
056
693

Částka na
každý další
týden (14.–
45. týden)*
190
123
168
258
179
146
179
190
224
213
213
168
146
146
190
157
157
202
202
146
168
134
179
157
235
235
258
202
291
291
291
179
157

* Pro 3.–12. týden a 14.–45. týden se další celé týdny počítají na základě částky uvedené ve sloupcích „Částka na každý další
týden“ pro 3.–12. resp. 14.–45. týden.
** Tato částka zahrnuje zvláštní částku pokrývající cestovní náklady a náklady na víza u pobytů v délce 13 celých týdnů a více.
„Nedokončený“ týden se započítává tak, že se počet dní započatého týdne vynásobí 1/7 částky uvedené ve sloupcích „Částka
za každý další týden“ pro 3.–12. resp. 14.–45. týden. Výjimkou je druhý nedokončený týden, u kterého je základem pro výpočet
počet dní započatého týdne vynásobený 1/7 rozdílu mezi částkami pro jeden týden a dva týdny.
V případě pobytu v délce mezi 12 a 13 týdny (tj. nekompletní třináctý týden) bude základem pro kalkulaci suma pro 12 týdnů
navýšená za každý další den o 1/7 částky uvedené ve sloupci „Částka na další týden“. Suma takto získaná nezahrnuje cestovní
náklady a poplatky za víza.
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Tabulka 1b: Program celoživotního učení – Erasmus – pobytové náklady pro
mobilitu studentů – maximální sazby (v EUR) podle hostitelské země včetně
cestovného24
HOSTITELSKÁ ZEMĚ

Měsíční sazba

Belgique/België/Belgien/Belgie
– BE
Balgarija/Bulharsko – BG
Česká republika/Česká
republika – CZ
Danemark/Dánsko – DK
Deutschland/Německo– DE
Eesti/Estonsko – EE
Ellas/Řecko – EL
España/Španělsko – ES
France/Francie – FR
Eire/Ireland/Irsko – IE
Italia/Itálie – IT
Kypros/Kypr – CY
Latvija/Lotyšsko – LV
Lietuva/Litva – LT
Luxembourg/Lucembursko –
LU
Magyarország/Maďarsko – HU
Malta/Malta – MT
Nederland/Nizozemsko – NL
Österreich/Rakousko – AT
Polska/Polsko – PL
Portugal/Portugalsko – PT
Romania/Rumunsko – RO
Slovenija/Slovinsko – SI
Slovensko/Slovensko – SK
Suomi/Finsko – FI
Sverige/Švédsko – SE
United Kingdom/Spojené
království – UK
Island/Island – IS
Liechtenstein/Lichtenštejnsko
– LI
Norge/Norsko – NO
Schweiz/Suisse/Svizzera/Švýc
arsko – CH
Hrvatska/Chorvatsko – HR
Türkiye/Turecko – TR

640
401
539
858
607
484
607
625
743
698
682
536
476
464
640
507
526
666
680
493
544
445
573
512
764
759
860
648
939
939
939
591
525

B. Cestovní náklady
U aktivit mobility v délce méně než 13 celých týdnů, tj. maximálně 90 dnů (s výjimkou
mobility studentů Erasmus a workshopů Grundtvig), národní agentura proplácí cestovní
náklady na základě skutečně vynaložených nákladů, včetně případných nákladů na
potřebná vstupní/výstupní víza, a to buď v plné výši, nebo pouze částečně (formou
stanovení stropu nebo maximální procentní sazby krytí). Jakékoli další náklady související
s cestováním jsou neoprávněné.

24
Pro intenzivní programy Erasmus tyto sazby nezahrnují cestovní náklady, které mohou být (částečně)
uhrazeny na základě skutečných nákladů.
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Osobám majícím pobyt v některé ze zámořských zemí a území uvedených v rozhodnutí
Rady 2001/822/ES (viz část 1.C Které země se programu účastní?) nebo cestujícím do
některého z těchto území se proplácejí skutečně vynaložené cestovní náklady –
s výjimkou mobility studentů Erasmus a workshopů Grundtvig – v plné výši, bez ohledu
na délku trvání aktivity mobility.
Pokud se cestovní náklady proplácejí na základě skutečně vynaložených nákladů, platí
stejná pravidla jako pro cestovní náklady u multilaterálních projektů, tematických sítí a
doprovodných aktivit, s tím rozdílem, že se má za to, že cestovní pojištění a případné
storno poplatky jsou zahrnuty v pobytových nákladech.

C. Další náklady
Ke grantům na cestovní a pobytové náklady zmiňované výše mohou některé aktivity
programu poskytovat granty, které pomohou pokrýt další náklady, a to následovně:

COMENIUS
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

-

Poplatky za kurz nebo seminář: příspěvek může být přiznán na základě reálných
nákladů až do maximální výše stanovené na evropské úrovni na 150 EUR denně
(toto maximum může být v některých zemích nižší).
Jazyková příprava: jednorázová částka může být přiznána až do maximální výše
500 EUR na účastníka (toto maximum může být v některých zemích nižší).
(Poznámka: grant na jazykovou přípravu není možné přiznat, pokud je vzdělávací
akce zaměřená výhradně nebo především na zlepšení jazykových dovedností).

Asistentské pobyty
-

Pedagogická, jazyková a kulturní příprava: jednorázová částka může být přiznána
až do maximální výše 500 EUR na účastníka (toto maximum může být
v některých zemích nižší). Uznatelnými aktivitami jsou úvodní setkání (induction
meetings), jazyková příprava a příprava vztahující se k CLIL (Content and
language integrated learning – obsahově a jazykově integrovanému učení).

LEONARDO DA VINCI
Mobility (IVT – počáteční odborné vzdělávání, PLM – lidé na trhu práce, VETPRO
– profesionálové v odborné přípravě)
-

Pedagogická, jazyková a kulturní příprava: jednorázová částka může být přiznána
až do maximální výše 500 EUR na účastníka (toto maximum může být
v některých zemích nižší).

GRUNDTVIG
Vzdělávací kurzy pro pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých

-

Poplatky za kurzy: příspěvek může být přiznán na základě reálných nákladů až do
maximální výše stanovené na evropské úrovni na 150 EUR denně (toto maximum
může být v některých zemích nižší).
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-

Pedagogická, jazyková a kulturní příprava: jednorázová částka může být přiznána
až do maximální výše 500 EUR na účastníka (toto maximum může být
v některých zemích nižší). (Poznámka: grant na jazykovou přípravu není možné
přiznat, pokud je vzdělávací akce zaměřená výhradně nebo především na zlepšení
jazykových dovedností).

Asistentské pobyty
-

Pedagogická, jazyková a kulturní příprava: jednorázová částka může být přiznána
až do maximální výše 500 EUR na účastníka (toto maximum může být
v některých zemích nižší).

Návštěvy a výměny
-

Poplatky za konference a semináře: příspěvek může být přiznán na základě
reálných nákladů až do maximální výše stanovené na evropské úrovni na 150 EUR
denně (toto maximum může být v některých zemích nižší).
Pedagogická, jazyková a kulturní příprava: jednorázová částka může být přiznána
až do maximální výše 500 EUR na účastníka (toto maximum může být
v některých zemích nižší).

Workshopy
-

Pedagogická, jazyková a kulturní příprava: jednorázová částka může být přiznána
až do maximální výše 500 EUR na účastníka (toto maximum může být
v některých zemích nižší).

Dobrovolnické projekty
-

„Ostatní náklady“ vztahující se k dobrovolníkům účastnícím se projektů jsou
popsány v oddíle 4.D níže.

D Specifická finanční pravidla pro individuální mobilitu žáků Comenius
Žádosti o financování mohou být předloženy školami působícími v zemích účastnících se
této aktivity. Viz zvláštní pravidla způsobilosti pro individuální mobilitu žáků Comenius
v Příručce k programu LLP 2013: Část II – Výklad jednotlivých aktivit (fiche).
Granty pro vysílající a hostitelské školy
Školy, které vysílají a přijímají žáky, obdrží grant ve formě jednorázové částky, která se
skládá z následujících položek:
1. Vysílající škola:
• Jednorázovou částku 150 EUR na žáka na pokrytí organizačních nákladů spojených s
úkoly, které jsou definovány v Příručce pro individuální mobilitu žáků Comenius, oddíl
2, Úlohy a odpovědnosti.
• Jednorázovou částku určenou na jazykovou přípravu ve výši 120 EUR na žáka.
Potřeba jazykové přípravy musí být odůvodněna vysílající školou v přihlášce.
2. Hostitelská škola:
• Jednorázovou částku 500 EUR na žáka na pokrytí organizačních nákladů spojených s
úkoly, které jsou definovány v Příručce pro individuální mobilitu žáků Comenius, oddíl
2, Úlohy a odpovědnosti.
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Grant, ve formě jednorázové částky pro vysílající i hostitelskou školu, bude vyplacen
vysílající škole její národní agenturou. Vysílající škola je zodpovědná za převod příslušné
sumy hostitelské škole na základě písemné žádosti (vzor žádosti naleznete v Příručce pro
individuální mobilitu žáků Comenius).
Granty pro zúčastněné žáky
Grant pro zúčastněné žáky pokryje následující náklady:
•

Zpáteční letenku (včetně vnitrostátní dopravy), která bude uhrazena ve výši 100 %
reálných oprávněných nákladů. Přičemž je povinností používat nejlevnější dopravní
prostředky a tarify (letenka ekonomické třídy, jízdenka na vlak druhé třídy). NA může
stanovit strop, aby se zamezilo přehnaným výdajům.

•

Měsíční příspěvek je poskytován ve formě paušální částky (která přispěje např. na
studijní materiály a místní přepravu). Částka pro první měsíc je vyšší, aby byly
pokryty výdaje, které se vyskytnou na začátku pobytu v zahraničí. Výše příspěvku
podle jednotlivých hostitelských zemí je uvedena v tabulce 1c níže:

Tabulka 1c: Měsíční příspěvky (podle hostitelské země):
Země

1. měsíc

Další měsíce

175
110

105
66

147

88

Danmark/Dánsko – DK

235

141

Eesti/Estonsko – EE

133

80

Ellas/Řecko – EL

166

100

España/Španělsko – ES

172

103

France/Francie – FR

203

122

Italia/Itálie – IT

187

112

Latvija/Lotyšsko – LV

130

78

Lithuania/Litva – LT

127

76

Luxembourg/ Lucembursko – LU

175

105

Magyarorszag/Maďarsko – HU

139

83

Malta/Malta – MT

144

86

Nederland/Nizozemsko – NL

182

109

Oesterreich/Rakousko – AT

186

111

Polska/Polsko – PL

135

81

Portugal/Portugalsko – PT

149

89

Rumania/Rumunsko – RO

122

73

Slovenija/Slovinsko – SI

158

95

Slovensko/Slovensko – SK

140

84

Suomi/Finsko – FI

208

125

Sverige/Švédsko – SE

208

125

Island/Island – IS
Liechtenstein/ Lichtenštejnsko –
LI

177

106

257

154

Norge/Norsko – NO
Schweiz/Suisse/Svizzera

249

154

257

154

Belgique/Belgie – BE
Bulgaria/Bulharsko – BG
Česká republika/Česká republika
– CZ
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Země
/Svizra/Švýcarsko – CH

1. měsíc

Další měsíce

Hrvatska/Chorvatsko – HR

163

98

Türkiye/Turecko – TR

144

86

Příslušná národní agentura vyplatí částku na dopravu a měsíční příspěvek vysílající škole.
Ta měsíční příspěvek převede žákovým rodičům (zákonným zástupcům) nebo žákovi.

4.D.
GRANTY PRO ORGANIZACI PROVÁDĚJÍCÍ MOBILITU
(ERASMUS, LEONARDO DA VINCI A GRUNDTVIG)
V případě programů Erasmus, Leonardo da Vinci a některých akcí mobility v rámci
programu Grundtvig jsou mobilitní aktivity organizovány institucemi/organizacemi,
například vysokoškolskými, nebo organizacemi poskytujícími odbornou přípravu či
vzdělávání dospělých nebo konsorcii. Tyto akce mobility vyžadují jasný závazek vysílající
nebo hostitelské organizace k zajištění kvality ve všech směrech (pedagogické i
logistické) po dobu trvání mobility. Tyto organizace zodpovídají za správu grantů na
mobilitu poskytnutých jednotlivcům. Výše a pravidla pro granty pro účastníky jsou
popsány výše. Organizace navíc dostávají příspěvek na náklady na organizaci mobilitních
aktivit. Tato podpora se poskytuje organizaci, nikoli jednotlivcům25.
ERASMUS A LEONARDO DA VINCI
Grant vysílajícím institucím / konsorciím na organizaci mobility
Pro výpočet grantu vysílajícím institucím / konsorciím na organizaci mobility se používají
stupnice jednotkových nákladů. Stupnice jsou definovány podle velikosti vyslaných
skupin a v případě programu Erasmus rovněž podle počtu pozvaných pedagogických
pracovníků z podniků. Pro prvních 25 osob účastnících se dané mobility se použije
stupnice 1, na 26. až 100. osobu se použije stupnice 2 atd.

Tabulka 2: Erasmus a Leonardo da Vinci – pro výpočet grantů, které jsou
poskytovány vysokoškolským institucím a vysílajícím konsorciím na zajištění
kvality mobilitních aktivit pro studenty a pracovníky, včetně studentských stáží
v rámci programu Erasmus, se používají stupnice jednotkových nákladů
Stupnice
Stupnice
Stupnice
Stupnice

1
2
3
4

390
315
225
180

(1.–25. osoba)
(26.–100. osoba)
(101.–400. osoba)
(> 400. osoba)

EUR
EUR
EUR
EUR

/
/
/
/

na
na
na
na

účastníka
účastníka
účastníka
účastníka

ERASMUS A GRUNDTVIG
Granty institucím na pořádání intenzivních jazykových kurzů Erasmus (EILC), intenzivních
programů Erasmus (IP) a workshopů Grundtvig
Grant se přiděluje formou jednorázové částky.

25

Všechny částky jsou uváděny v eurech na osobu/příjemce, není-li uvedeno jinak.
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Tabulka 3a: Erasmus a Grundtvig – maximální výše jednorázových částek
(v EUR) na pořádání intenzivních jazykových kurzů Erasmus (EILC),
intenzivních programů Erasmus (IP) a workshopů Grundtvig
Erasmus
EILC

Země
Belgique/België/Belgien
Balgarija
Česká republika
Danemark
Deutschland
Eesti
Ellas
España
France
Eire
Italia
Kypros
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Slovenia
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
GB

Island
Liechtenstein
Norge
Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra
Hrvatska
Türkiye

IS
LI
NO
CH
HR
TR

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené
království
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Švýcarsko
Chorvatsko
Turecko

6
3
5
8
5
4
5
6
7
6
6
5
4
4
6
4
5
6
6
4
5
4
5
4
7
7

160
860
190
260
840
660
840
020
150
720
570
160
580
470
160
880
060
410
540
750
240
280
520
930
360
310

8 280
6
9
9
9
5
5

240
040
040
040
690
050

Erasmus IP
a
workshopy
Grundtvig
7 180
4 500
6 050
9 630
6 810
5 430
6 810
7 010
8 340
7 830
7 650
6 010
5 330
5 210
7 180
5 690
5 900
7 470
7 630
5 540
6 100
4 990
6 430
5 740
8 570
8 520
9 650
7
10
10
10
6
5

270
530
530
530
630
890

GRUNDTVIG – DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY
Organizace vysílající a přijímající dobrovolníky dostávají jeden grant tvořený těmito
složkami:
1. náklady na vyslání:
a)

paušální grant založený na počtu vysílaných dobrovolníků a sloužící
k pokrytí organizačních nákladů domovských organizací a nákladů
spojených s celým projektem a nákladů kulturní, jazykové a osobní
přípravy vysílaných dobrovolníků a nákladů spojených s využitím jejich
zkušeností po návratu (viz tabulka 3b níže);
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b)

variabilní grant na cestovní náklady vysílaných dobrovolníků, založený na
reálných nákladech a počítaný podle těchto nákladů (viz oddíl 4C výše);

2. náklady na přijetí:
a)

paušální grant založený na počtu přijímaných dobrovolníků a sloužící
k pokrytí organizačních nákladů přijímající organizace a nákladů spojených
s celým projektem (viz tabulka 3b níže);

b)

paušální grant založený na stupnicích jednotkových nákladů a sloužící
k pokrytí nákladů na stravu a ubytování, pojištění, místní přepravu
a podporu přijímaných dobrovolníků v průběhu jejich pobytu (viz tabulka
1a výše).

Tabulka 3b: Dobrovolnické projekty v rámci programu Grundtvig – maximální

stupnice jednotkových nákladů pro organizaci mobility starších dobrovolníků
Vysílající organizace
Přijímající organizace

Na dobrovolníka
800 EUR
390 EUR

4.E. PARTNERSTVÍ
Partnerství jsou projekty (často v malém měřítku) praktické spolupráce mezi
organizacemi nejméně ze 3 zemí, s výjimkou bilaterálních partnerství v rámci programu
Comenius, do nichž jsou zapojeny pouze dvě země. Jedna instituce/organizace v
partnerství je „koordinátorem“, ostatní jsou „partnery“. Žádost za partnerství
vypracovávají společně všechny účastnické instituce, ale každá instituce dostává svůj
grant od své vlastní národní agentury. Granty pro partnerství se udělují na dobu 2 let.
Partnerství mohou vyvíjet místní aktivity v organizaci některého z partnerů (vzdělávací
aktivity, práce v terénu, výzkum apod.) a mobilitní aktivity spojené s návštěvou
partnerských institucí v zahraničí (projektová setkání, studijní návštěvy, výměny
pracovníků, výměny žáků, poznávací výměny apod.).
Na všechny projekty partnerství se vztahují v podstatě stejná pravidla bez ohledu na to,
v rámci kterého programu jsou realizovány (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci), i
když udělované granty se mohou do určité míry lišit v závislosti na zemi nebo programu.

Jednorázové částky
Každá účastnická organizace dostává grant na projekt v podobě jednorázové částky
představující příspěvek na všechny náklady organizace spojené s projektem: od
cestovného přes pobytové náklady v průběhu období mobility až po náklady spojené s
místními projektovými aktivitami. Granty jsou definovány na základě minimálního počtu
„mobilit“, které účastnická instituce zamýšlí v průběhu období platnosti dohody
realizovat. Jedna „mobilita“ odpovídá jedné cestě do zahraničí vykonané jednou osobou v
rámci partnerství. Grantová dohoda stanoví typy oprávněných mobilitních aktivit. Ve fázi
závěrečné zprávy nemusí příjemci předkládat doklady o vynaložení výdajů, ale
předkládají důkazy o tom, že činnosti naplánované v žádosti byly v plném rozsahu a
uspokojivě realizovány.
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Poznámka:
S cílem zohlednit potřeby pracovníků či žáků/studentů se speciálními potřebami, nebo jeli plánována mobilita s partnery ze zemí a území, jež jsou definovány jako „zámořské
země a území“ (viz oddíl 1.C Které země se programu účastní?), lze minimální počet
mobilit snížit až o 50 %. Kupříkladu instituce, která očekává vysoké dodatečné náklady
spojené s mobilitními činnostmi pro účastníky se speciálními potřebami, může požádat
svou národní agenturu o snížení minimálního počtu mobilit spojeného s požadovanou
částkou grantu. Když národní agentura žádost schválí, částka grantu zůstane stejná, ale
minimální počet požadovaných mobilit bude nižší.
Tabulka 4: Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig – maximální výše
jednorázových částek pro partnerství
Následující tabulka ukazuje maximální částky grantů pro každý typ partnerství v
závislosti na plánovaném počtu mobilit. Skutečné částky poskytnuté národními
agenturami se liší podle zemí a mohou být v některých případech výrazně nižší než
maximální částky uvedené níže. Žadatelům se proto důrazně doporučuje podívat se na
webové stránky příslušné národní agentury ve své zemi a zjistit si skutečné částky, které
mají šanci dostat, když se svou žádostí uspějí.

Typ partnerství

Minimální
počet mobilit na
jednoho
partnera v
2letém
partnerství

Malý počet mobilit
Multilaterální
partnerství

Bilaterální
partnerství

Omezený počet
mobilit
Průměrný počet
mobilit
Vysoký počet mobilit
Bilaterální partnerství
Comenius – výměna
tříd v malých
skupinách od 10 do 19
žáků.
Bilaterální partnerství
Comenius – výměna
tříd ve velkých
skupinách od 20 žáků.

Maximální
grant v
podobě
jednorázové
částky na
jednoho
partnera

Maximální
grant v podobě
jednorázové
částky na
jednoho
partnera

Maximální
grant v
podobě
jednorázové
částky na
jednoho
partnera

COMENIUS

LEONARDO DA
VINCI

GRUNDTVIG

4

10 000 EUR

10 000 EUR

15 000 EUR

8

15 000 EUR

15 000 EUR

17 500 EUR

12

20 000 EUR

20 000 EUR

20 000 EUR

24

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

12

20 000 EUR

-

-

24

25 000 EUR

-

-

Výjimka: Granty Comenius Regio
Granty Comenius Regio jsou tvořeny jednorázovou částkou na mobility plus grantem
založeným na reálných nákladech vynaložených na další aktivity. Příspěvek na další
výdaje není zahrnut v jednorázové částce, aby partnerství Comenius Regio měla možnost
provádět rozmanité aktivity včetně například pořádání rozsáhlejších konferencí nebo
provádění výzkumných činností a studií.
Částka grantu na další náklady projektu nemůže překročit strop 25 000 EUR.
Následující tabulka stanoví maximální jednorázové částky na mobility v rámci partnerství
Comenius Regio. Stejně jako v ostatních partnerstvích jedna „mobilita“ odpovídá jedné
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cestě do zahraničí, které se zúčastní jedna osoba pracující pro jednu z organizací
uvedených v přihlášce projektu. Skutečnou částku platnou v každé zemi stanoví úřady
účastnických zemí.
Kategorie partnerství

Partnerství Comenius
Regio

Dlouhé
vzdálenosti (>
300 km)

Krátké
vzdálenosti
(< 300 km)

Malý počet mobilit

4

4 000 EUR

2 000 EUR

Omezený počet mobilit

8

8 000 EUR

4 000 EUR

Průměrný počet mobilit

12

10 000 EUR

5 000 EUR

Vysoký počet mobilit

24

20 000 EUR

10 000 EUR

Po žadatelích se požaduje předložení rozpočtu na další náklady. Na tento rozpočet se
vztahují následující pravidla:
•
•

•

•
•

•

Všeobecné podmínky týkající se oprávněnosti nákladů jsou uvedeny v kapitole 4.F
této příručky.
Definice nákladových položek (na subdodávky, na vybavení a další náklady) jsou
uvedeny v kapitole 4.F této příručky. Příslušné části také popisují detailní
podmínky, za kterých jsou náklady považovány za oprávněné pro financování.
Nepřímé náklady nejsou oprávněné pro financování v rámci projektů Comenius
Regio. Nepřímé náklady jsou takové, které se vztahují k administraci projektu
(např. režijní náklady, telekomunikace, kancelářské potřeby).
Náklady na subdodávky mohou být podpořeny až do výše maximálně 30 %
celkových nákladů na projekt (včetně jednorázové částky na mobility).
Náklady na vybavení mohou být podpořeny až do výše maximálně 10 %
celkových nákladů na projekt (včetně jednorázové částky na mobility). Náklady na
vybavení musí být odepsány v souladu s daňovými a účetními předpisy platnými
pro příjemce, který náklady vynaložil.
Příjemce musí předložit doklady o spolufinancování projektových aktivit. Toto
spolufinancování by mělo pokrýt alespoň 25 % dodatečných nákladů.

4.F. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY, SÍTĚ, DOPROVODNÉ
AKTIVITY

Žádosti o grant musí obsahovat podrobný odhadovaný rozpočet, ve kterém jsou všechny
částky vyjádřeny v eurech. Žadatelé ze zemí mimo eurozónu musí používat směnné
kurzy publikované v Úředním věstníku Evropské unie, řada C, v den zveřejnění Výzvy pro
předkládání návrhů.

40

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
PŘÍRUČKA 2013 ČÁST I – REV1

Odhadovaný rozpočet v žádosti musí mít vyrovnané příjmy a výdaje a jasně vykazovat
výdaje, které jsou oprávněné pro financování z rozpočtu EU.
Přidělený grant nebude pokrývat více než 75 % oprávněných nákladů.
Žadatelé založí rozpočet projektu na:
1. reálných hodnotách denních mzdových nákladů. Ty nemohou za žádných okolností
překročit maximální hodnoty uvedené v tabulce 5a níže. Přesahující částky
budou považovány za neoprávněné. Pravdivost těchto nákladů může být
předmětem auditu;
2. reálných hodnotách pobytových nákladů. Tyto náklady nesmějí za žádných
okolností překročit maximální hodnoty uvedené v tabulce 5b níže. Přesahující
částky budou považovány za neoprávněné;
3. reálných nákladech s ohledem na další kategorie nákladů uvedené na tiskopise
žádosti.

Oprávněné náklady
Při posuzování způsobilosti bude brán v úvahu obecný kontext, charakter a částka
výdajů.
Následující kritéria se vztahují ke kategorii nákladů, u které se náklady odhadují, a buď k
počtu jednotek (které povedou k odhadovaným nákladům pomocí příslušného vzorce),
anebo k předpokládaným nákladům jako takovým.
Mají-li být náklady považovány za oprávněné, musí odpovídat těmto obecným kritériím:
•

musí se vztahovat k aktivitám v oprávněných zemích v rámci programu. Žádné
náklady spojené s aktivitami realizovanými mimo uvedené země nebo organizacemi,
které nejsou registrovány v oprávněné zemi, nebudou považovány za oprávněné,
pokud nejsou nezbytné pro dokončení projektu a nejsou náležitě objasněny a
odůvodněny v žádosti. Případné změny aktivit, které se týkají dalších zemí, musí být
předem konkrétně schváleny výkonnou agenturou. Některé náklady vzniklé
v zúčastněných třetích zemích, od zúčastněných třetích zemí nebo zúčastněným
třetím zemím podle čl. 14 odst. 2 rozhodnutí, kterým se zavádí program celoživotního
učení, jsou oprávněné (viz kapitola 1.C výše);

•

musí vzniknout v souvislosti s činností právnických osob / institucí oficiálního
konsorcia26;

•

musí s projektem souviset (tj. musí být pro projekt důležité a musí mít přímou
souvislost s realizací projektu podle pracovního plánu);

•

musí být nezbytné pro provedení projektu;

•

musí být přiměřené a odůvodněné a musí odpovídat principům řádného
finančního řízení27, zejména z hlediska hospodárnosti a efektivnosti;

•

musí vzniknout v průběhu trvání projektu28;

26
Rozhodnutí, kterým se zavádí Program celoživotního učení, definuje pro projekty s „koordinátorem projektu“
a „partnery projektu“ termín „multilaterální seskupení“, který je ekvivalentem výrazu „konsorcium“.
27
Náklady jsou definovány podle zásad řádného finančního řízení, a to podle principu hospodárnosti, účelnosti a
efektivnosti. Princip hospodárnosti vyžaduje, aby náklady byly definovány včas, ve správném množství a kvalitě
a za nejlepší cenu. Princip účelnosti se týká nejlepšího poměru mezi vynaloženými prostředky a dosaženými
výsledky. Princip efektivnosti se dotýká dosahování specifických cílů, které byly stanoveny, a dosahování
zamýšlených výsledků.
28
Tj. musí vzniknout v souvislosti s aktivitou, která se uskutečňuje v průběhu trvání (během) projektu/aktivity.
Aktivity, které se uskuteční před obdobím, které je uvedeno v Grantové smlouvě, nebo po něm, nejsou pro
financování oprávněné.
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•

musí skutečně vzniknout v souvislosti s činností příjemce a členů konsorcia a být
zaznamenány v jeho účetnictví v souladu s platnými účetními standardy a být
přiznány v souladu s požadavky platné daňové a sociální legislativy;

•

musí být identifikovatelné a ověřitelné.

Vnitřní účetní a auditní postupy žadatele musí umožňovat přímé srovnání nákladů a
příjmů deklarovaných po skončení projektu s příslušnými účetními výkazy a doplňujícími
dokumenty. U stupnic jednotkových nákladů to znamená, že „počet jednotek“ musí být
zanesen do příslušných dokumentů (tj. pracovních výkazů, prezenčních listin apod.).
V zemích, kde daňový systém a pravidla pro účetnictví nevyžadují fakturu, se účetním
dokumentem stejné hodnoty myslí jakýkoliv dokument vytvořený za účelem prokázat, že
je účetní záznam správný a vyhovuje platnému zákonu o účetnictví.
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DPH je oprávněná jen v případě, že není v rámci platných právních předpisů členských
států týkajících se DPH vratná. Je stanovena pouze jedna výjimka, která se týká činností
nebo plnění, v nichž státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty vystupují jako
orgány veřejné moci29.
NEOPRÁVNĚNÉ NÁKLADY

Tyto druhy nákladů nemohou být v žádném případě považovány za oprávněné:
•

výnos z kapitálu;

•

dluhy a poplatky za dluhy;

•

rezervy na ztráty nebo budoucí možné závazky (rezervy na smluvní a morální
závazky, pokuty, finanční postihy a soudní výlohy);

•

dlužní úroky;

•

pochybné pohledávky;

•

kurzové ztráty;

•

DPH (viz výše uvedený odstavec o dani z přidané hodnoty);

•

náklady deklarované žadatelem a pokryté jinou akcí nebo pracovním programem, na
něž byl získán grant Evropské unie nebo jakýkoli jiný zdroj financování;

•

nadměrné nebo nezodpovědné výdaje;

•

nákup investic;

•

v případě nájmu nebo pronájmu vybavení náklady na možnost odkoupení na konci
nájemního období nebo období pronájmu;

•

náklady spojené s přípravou žádosti v rámci Programu celoživotního učení;

•

náklady na otevření a provoz bankovních účtů (náklady na převod prostředků jsou
oprávněné);

•

náklady vzniklé v souvislosti s jakýmkoli dokumentem, který má být předložen s
žádostí (auditorské zprávy apod.).

OPRÁVNĚNÉ PŘÍMÉ NÁKLADY
Oprávněné přímé náklady spojené s realizací dané akce jsou takové náklady, které jsou s
ohledem na podmínky způsobilosti uvedené výše identifikovatelné jako konkrétní náklady
přímo spojené s provedením akce, a tudíž mohou být zaúčtovány přímo. Kategorie
oprávněných přímých nákladů jsou uvedeny na následujících stránkách.
29

Viz čl. 13 odst. 1 směrnice 2006/112/ES.
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OPRÁVNĚNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY
Oprávněné nepřímé náklady jsou takové náklady, které s ohledem na podmínky
způsobilosti uvedené výše nejsou identifikovatelné jako konkrétní náklady přímo spojené
s projektem ani nemohou být zaúčtovány přímo, ale které nicméně nastaly v souvislosti s
řízením projektu. Nemohou zahrnovat žádné oprávněné přímé náklady.
Nepřímé náklady projektu oprávněné pro financování z rozpočtu Společenství představují
paušální částku stanovenou maximálně na 7 % celkové částky oprávněných přímých
nákladů. Příslušné náklady nemusí být odůvodněny účetními doklady.
Nepřímé náklady nejsou oprávněné z hlediska grantu na projekt uděleného přijímající
organizaci, která již během předmětného období dostává od Komise provozní grant.
Příklady nepřímých nákladů:
•

všechny náklady na vybavení pořízené v souvislosti se správou projektu (tj. počítače,
přenosné přístroje apod.);

•

náklady spojené s komunikací (poštovné, náklady na fax, telefon apod.);

•

náklady na infrastrukturu (nájemné, elektřina apod.) prostoru, kde je projekt
realizován;

•

kancelářské potřeby;

•

fotokopie.

Mzdové náklady
Následující informace se týkají všech partnerů konsorcia, např. pravidla v souvislosti se
mzdovými náklady se týkají všech partnerů (včetně žadatele) daného konsorcia.
1)

V úvahu připadají náklady související s těmito kategoriemi pracovníků:
•

zákonem uznaní pracovníci, kteří jsou ve stálém nebo dočasném pracovním
poměru na základě smlouvy s partnerem konsorcia. Aby pracovníci mohli být
zařazeni do této kategorie, musí se zodpovídat organizaci příslušného partnera
stejně jako zaměstnanci;

•

dočasní zaměstnanci najatí některým z partnerů konsorcia prostřednictvím
specializované externí agentury;

Náklady vzniklé v souvislosti s činností pracovníků pracujících v rámci subdodávky
se zahrnují do kategorie „nákladů na subdodávky“ (viz níže).
Pracovníkům partnerů projektu není dovoleno pracovat v projektu v rámci
subdodávky.
2)

Žadatelé by měli založit rozpočet projektu na reálných hodnotách denních
mzdových nákladů v souladu s obvyklou mzdovou politikou organizace. V každém
případě však částky, které překročí maximální hodnoty uvedené v tabulce 5a níže,
budou považovány za neoprávněné. Pravdivost těchto nákladů může být
předmětem auditu.

3)

Uplatní se hodnota pro zemi, v níž je partnerská organizace zaregistrována, bez
ohledu na to, kde budou úkoly prováděny (tj. zaměstnanec organizace ze země A
pracující zcela nebo částečně v zemi B bude zahrnut do rozpočtu na základě hodnot
pro zemi A).

4)

Reálné hodnoty denních mzdových nákladů jsou založeny na průměrných
hodnotách, které odpovídají obvyklému systému odměňování v instituci žadatele, a
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zahrnují vlastní platy plus odvody sociálního zabezpečení a další zákonné platby
zahrnuté do jejich vyčíslení. Náklady, které nejsou nařízeny státem, například
prémie, leasing automobilu, systémy účtu výloh, motivační platby nebo systém
účasti na zisku, jsou vyloučeny.
5)

Žadatel uvede kategorii pracovníků a počet dní, po které budou na projektu
pracovat; tyto údaje musí být přiměřené povaze projektu a pracovnímu plánu.

6)

Odhadované mzdové náklady se získají vynásobením počtu dní reálnou hodnotou
denních mzdových nákladů.

Mzdové náklady lze započítat u všech programů a všech typů projektů a sítí. Mzdové
náklady účtované na akci příjemcem nebo partnery konsorcia zahrnují vlastní platy plus
odvody sociálního zabezpečení a další zákonné platby zahrnuté do jejich vyčíslení.
Tabulka 5a: Maximální oprávněné denní hodnoty mzdových nákladů (v EUR) –
multilaterální projekty, tematické sítě, doprovodné aktivity
Země

Belgique/Belgie
Balgarija
Česká republika
Danemark
Deutschland
Eesti
Ellas
España
France
Eire
Italia
Kypros
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Slovenia
Slovenská republika
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
GB

Island
Liechtenstein
Norge
Hrvatska
Schweiz/Suisse/Sviz
zera/Svizra
Türkiye
Albania
The former
Yugoslav Republic

IS
LI
NO
HR
CH
TR
AL
MK

Manažer

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené
království
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Chorvatsko
Švýcarsko

460
67
134
398
419
102
279
321
435
309
454
316
81
75
496
107
119
310
449
109
258
124
240
121
368
360
355

Výzkumný
pracovník
Učitel
Školitel
360
60
110
340
310
75
218
212
351
328
298
235
66
62
349
86
99
271
302
86
181
95
182
98
255
303
334

368
449
440
213
478

335
302
367
192
354

289
244
311
154
252

186
194
239
97
232

Turecko
Albánie
Bývalá
jugoslávská

141
31

90
22

59
18

38
14

88

64

41

31

44

Technick
ý
pracovní
k
240
46
80
277
221
59
157
163
257
239
200
146
52
47
282
65
77
215
244
66
122
74
146
86
196
250
231

Administrativ
ní pracovník

214
31
58
217
203
42
122
117
193
178
174
99
38
34
220
44
58
170
194
49
77
47
92
70
163
192
158
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of Macedonia
Serbia
Bosnia and
Herzegovina
Montenegro

RS
BA
ME

republika
Makedonie
Srbsko
Bosna a
Hercegovina
Černá Hora

96

69

45

33

93
94

67
68

44
44

32
32

Partneři z třetích zemí
Náklady na mzdy v třetích zemích neuvedených v tabulce výše je nutné rozdělit do
kategorií 1 až 4 podle Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO). Nesmí překročit reálné
hodnoty denních mzdových nákladů v dotčené organizaci a vždy platí tyto maximální
částky:
•
•
•
•

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců

1
2
3
4

(maximální
(maximální
(maximální
(maximální

částka
částka
částka
částka

450
300
250
125

EUR
EUR
EUR
EUR

/
/
/
/

den);
den) – univerzitní profesoři;
den);
den).

Pobytové náklady
(1) Pobytové náklady pro pracovníky cestující do jiné účastnické země v rámci
multilaterálních projektů, tematických sítí a doprovodných aktivit jsou oprávněné.
Rozpočet by měl být založen na maximální sazbě uvedené v tabulce pobytových
nákladů 5b níže. Přesahující částky budou považovány za neoprávněné. Uplatňována
má být sazba platná v zemi, do které daná osoba cestuje, tj. kde vzniknou náklady na
ubytování.
(2) Uplatňovány mohou být pouze náklady na cestování přímo spojené s konkrétními a
jasným způsobem identifikovatelnými aktivitami souvisejícími s projektem. Informace
o účtování pobytových nákladů osob, které nejsou zaměstnanci dané instituce,
naleznete v oddíle Další náklady a Náklady na subdodávky.
(3) Náhrada je založena na stávajících interních pravidlech partnerských organizací, které
mohou vycházet ze skutečných nákladů (proplácení účtenek) nebo z denních diet. V
každém případě bude ve fázi předkládání zprávy požadován doklad o účasti dané
osoby na uvedené akci a noclehu pro doložení deklarovaných nákladů.
(4) Sazby pro pobytové náklady jsou určeny k úhradě ubytování, stravy a veškeré místní
přepravy v místě určení v zahraničí (nikoliv však náklady na místní dopravu vzniklé
cestou z výchozího bodu do bodu cílového). Při výpočtu počtu dní, na které bude
uplatňovaná denní sazba pro pobytové náklady, je nutné počítat s tím, že CELÝ den
běžně zahrnuje i nocleh. V náležitě odůvodněných případech lze příspěvek na celý
den bez noclehu poskytnout poměrným dílem za ubytování (náklady nejvýše do 50 %
maximální částky).
(5) Vzniknou-li náklady na ubytování, stravu či místní přepravu v souvislosti s činností
třetí strany, je třeba provést poměrné snížení.
Oprávněné pobytové náklady se vypočítávají na základě stupnic oprávněných
jednotkových nákladů. Tabulka pobytových nákladů zveřejněná na webové stránce
Výkonné agentury uvádí maximální oprávněné denní sazby. Výsledné částky se zahrnují
do rozpočtu a zohledňují při výpočtu příspěvku Evropské unie.
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Tabulka 5b: Maximální oprávněné denní sazby (v EUR) na pobytové náklady pro
multilaterální projekty, tematické sítě, doprovodné aktivity
Země

Belgique/Belgie
Balgarija
Česká republika
Danemark
Deutschland
Eesti
Ellas
España
France
Eire
Italia
Kypros
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Slovenia
Slovenská republika
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
GB

Island
Liechtenstein
Norge
Schweiz / Suisse /
Svizzera / Svizra
Hrvatska - HR
Türkiye
Albania

IS
LI
NO

The former Yugoslav
Republic of
Macedonia
Serbia
Bosnia and
Herzegovina
Montenegro

CH
HR
TR
AL
MK

RS
BA
ME

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené
království
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Švýcarsko
Chorvatsko
Turecko
Albánie
Bývalá
jugoslávská
republika
Makedonie
Srbsko
Bosna a
Hercegovina
Černá Hora

Denní
sazby
EUR
232
145
195
311
220
175
220
227
269
253
247
194
172
168
232
184
191
242
246
179
197
161
208
186
277
275
312
235
340
340
340
214
190
171
158

154
170
158

Cestovní náklady
Cestovní náklady se proplácejí na základě reálných nákladů.
(1) Cestovní náklady na pracovníky, kteří se účastní akce, jsou přípustné za předpokladu,
že jsou ve shodě s obvyklou praxí partnerské instituce v otázce cestovních nákladů.
(2) Uplatňovány mohou být pouze náklady na cestování přímo spojené s konkrétními a
jasným způsobem identifikovatelnými aktivitami souvisejícími s projektem.
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Informace o účtování cestovních nákladů osob, které nejsou zaměstnanci dané
instituce, naleznete v oddíle Další náklady a Náklady na subdodávky.
(3) Náklady na cestu by měly zahrnovat všechny náklady a všechny dopravní prostředky
využité při cestě z výchozího bodu do místa určení (a naopak) a mohou zahrnovat
poplatky za víza, cestovní pojištění a storno poplatky.
(4) Náhrada je založena na reálných nákladech bez ohledu na to, jaký dopravní
prostředek byl zvolen (vlak, autobus, taxi, letadlo, pronajatý vůz). Od partnerů se
však vyžaduje využívání nejlevnějšího způsobu dopravy (např. využíváním cenově
nejvýhodnějších letenek v případě letecké dopravy nebo levnějšího jízdného; pokud
tomu tak není, je to nutné náležitě zdůvodnit).
(5) Výdaje spojené se soukromou cestou autem (osobním nebo služebním), pokud je to
opodstatněné a pokud nevzniknou nepřiměřené náklady, budou propláceny
následovně (který z nich vyjde nejlevněji):
•

buď sazba za km v souladu s vnitřními pravidly příslušné organizace až do
maximální výše 0,22 EUR;

•

nebo cena za jízdenku na vlak, autobus či letenku (viz bod 3 výše). Může být
uhrazena pouze jedna jízdenka bez ohledu na počet lidí cestujících stejným
vozidlem.

(6) V případě pronajatého vozu (maximálně kategorie B nebo jí odpovídající) či taxi:
skutečné náklady, pokud nejsou příliš vysoké ve srovnání s ostatními dopravními
prostředky (rovněž je nutno přihlížet k ostatním důležitým faktorům, např. času,
velkému objemu zavazadel díky povaze projektu). Úhrada se provádí bez ohledu na
počet lidí cestujících stejným vozidlem.
V případě multilaterálních projektů Comenius spojených s mobilitními činnostmi během
počátečního vzdělávání pedagogů se cestovní náklady (založené na reálných nákladech)
a pobytové náklady evidují samostatně pod „dalšími náklady“. Platí pravidla pro cestovní
a pobytové náklady.

Náklady na vybavení
(1)

(2)

Náklady na nákup, nájem nebo pronájem vybavení (nového či použitého), včetně
nákladů na instalaci, údržbu a pojištění, jsou považovány za oprávněné:
•

pouze v případě, že jsou přímo určené a nezbytné k dosažení cílů
projektu/akce. Navrhované náklady na vybavení musí být vždy náležitě
objasněné a konkrétně zdůvodněné. Použijí se pravidla pro zadávání zakázek
(viz část Náklady na subdodávky níže);

•

pouze v případě koupě za předpokladu, že je vybavení odepisováno dle
daňových a účetních pravidel platných pro příjemce/partnera konsorcia, který
náklady vynaložil, a obecně platných pro položky stejného druhu. V úvahu je
možné vzít pouze tu část odpisů zařízení, která odpovídá délce akce a poměru
skutečného využití pro účely akce. Žadatel je povinen vysvětlit použitá
pravidla. V případě, že charakter nebo kontext jeho využití opravňují k
odlišnému posouzení, je to nutné náležitě odůvodnit.

Veškeré vybavení související se správou projektu (tj. počítače, přenosné přístroje
apod.) a veškeré vybavení zakoupené před zahájením projektu může být zahrnuto
pouze jako nepřímý náklad projektu.
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(3)

Celkové náklady na vybavení nesmějí přesáhnout oprávněných přímých nákladů
projektu.

(4)

Náklady na vybavení nemohou uplatňovat partneři z třetích zemí.

Náklady na subdodávky
(1)

Náklady vzniklé zadáváním zakázek za účelem realizace konkrétně specifikované a
omezené části projektu lze považovat za oprávněné v případě, že je partner uzavřel
s externím subjektem, organizací nebo jedincem (pouze není-li zaměstnán některou
z partnerských organizací konsorcia). To se týká takových prací, jako jsou překlady,
tlumočení, tisk apod.30 31.

(2)

Proto, aby bylo možné zachovat koncepci projektu partnerství, nemohou být obecná
správa ani řízení projektu vykonávány v rámci subdodávky.

(3)

Náklady jsou založeny na ověřitelném odhadu, nebo je-li subdodavatel uveden
v souladu s postupy stanovenými v bodech 4 a 5 níže, na základě nabídky.
Předběžný výpočet/nabídka bude obsahovat všechny náklady (tj. náklady na mzdy
plus cestovní náklady apod.).

(4)

Příjemce podepíše smlouvu s tím, kdo ve výběrovém řízení předloží nejvýhodnější
nabídku z hlediska ceny, nebo je-li to vhodné, s tím, kdo nabídne nejnižší cenu, a to
dle zásad transparentnosti a rovných šancí pro potenciální dodavatele. Dbá se na
to, aby se předešlo jakémukoli střetu zájmů.

(5)

Pokud jde o akce řízené postupem Komise, platí následující specifická pravidla
Evropské unie:
•

platby do výše 1 000 EUR se mohou v souvislosti s výdajovými položkami
uskutečnit prostou platbou na základě faktury, bez předchozího přijetí
nabídky;

•

zakázky, jejichž hodnota je vyšší než 1 000 EUR, avšak nepřesahuje 15 000
EUR, podléhají řízení, jehož se může účastnit jeden uchazeč, po provedení
vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce;

•

zakázky, jejichž hodnota je vyšší než 15 000 EUR, avšak nepřesahuje 60 000
EUR, podléhají řízení, jehož se účastní alespoň tři uchazeči, po provedení
vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce;

•

u zakázek v hodnotě nad 60 000 EUR platí pravidla stanovená daným státem.

(6) Celkové náklady na subdodávky nesmějí přesáhnout 30 % celkových přímých
nákladů projektu.
(7) Náklady na subdodávky nemohou uplatňovat partneři z třetích zemí.

30

Týká se samostatně výdělečných osob, které samy zodpovídají za platbu sociálního zabezpečení nebo sociální
příspěvky, penzijní poplatky a daně. Legislativa jednotlivých států se v oblasti definice těchto osob liší a vždy by
měla být brána v úvahu.
31
Týká se také poradců, kteří poskytují některou z jednorázových služeb, za které se platí poplatek.
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Další náklady
Další náklady se proplácejí na základě reálných nákladů.
(1)

Kategorie „další náklady“ může obsahovat pouze náklady vynaložené partnery
samotnými.

(2)

Náklady vznikající přímo:
•

z požadavků stanovených grantovou dohodou jsou oprávněné (šíření
informací, specifické hodnocení akce, audity, kopírování, překlady atd.),
včetně nákladů na finanční služby (zvláště náklady na finanční záruky);

•

z realizace specifických aktivit nebo produktů/výsledků projektu jsou
oprávněné (např. organizace seminářů, kde je seminář vnímán jako
produkt/výsledek a kde jsou náklady spojené s tímto úkolem snadno
identifikovatelné), produkce výstupů ze semináře, tvorba videonahrávek,
nákup spotřebního zboží spojeného s uvedeným produktem (balíky papírů na
tisk publikací, prázdná DVD) apod.

(3)

Všechny náklady vzniklé v souvislosti
v kategorii „náklady na subdodávky“.

se

subdodávkami

musí

být

uvedeny

(4)

Za oprávněné jsou považovány pouze aktivity, které jsou specifické a nezbytné pro
dosažení cílů projektu. Navrhované náklady musí být náležitě zdůvodněné.

(5)

Jsou-li cestovní nebo pobytové náklady hrazeny třetí straně (tj. za náklady osob,
které nejsou zaměstnanci partnerů konsorcia ani subdodavatelů), použijí se pravidla
pro náhradu nákladů zaměstnancům partnerů konsorcia.

(6)

V některých případech lze považovat za oprávněné také další náklady, které
nespadají do jiných shora uvedených kategorií nákladů. Jedná se například o tyto
náklady: jednorázové náklady spojené s tiskovými zprávami a reklamou, nákup
autorských práv a dalších práv vztahujících se k duševnímu vlastnictví, nákup
informačních materiálů (knih, studií a elektronických dat), konferenční poplatky,
náklady na registraci na konference, poplatky za pronájem místa na výstavách
apod. Do této položky patří také cestovní a pobytové náklady na mobilitní činnosti v
multilaterálních projektech Comenius během počátečního vzdělávání pedagogů.

Veškeré náklady spojené se správou projektu (tj. spotřební zboží, provozní materiál,
náklady na fotokopírování, telefon, papír apod.) patří do nepřímých nákladů projektu.

4.G.

PROGRAM JEAN MONNET – KLÍČOVÁ AKTIVITA 1

Granty poskytnuté v rámci Programu Jean Monnet zajišťují spolufinancování EU ve formě
grantů na podporu studií evropské integrace na univerzitách a vysokých školách po
celém světě. Primárně se předpokládá, že pokryjí náklady na výukové aktivity nabízené
po dobu tří akademických roků a náklady vztahující se k organizaci konferencí a seminářů
v oblasti studií evropské integrace v období jednoho nebo dvou let.
V rámci této výzvy budou fungovat dva systémy financování, které budou záviset na typu
aktivity Jean Monnet.
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Pro katedry Jean Monnet, katedry Jean Monnet „ad personam“, výukové moduly a
informační a výzkumné činnosti bude používán nový systém financování formou
paušálních grantů poskytovaných v rámci programu Jean Monnet, klíčová aktivita 1.
Pro centra excelence Jean Monnet, sdružení profesorů a výzkumných pracovníků a pro
multilaterální výzkumné skupiny bude uplatňován tradiční systém financování na základě
rozpočtu a oprávněných nákladů.
I.- FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PAUŠÁLNÍCH ČÁSTEK
Financování na základě paušálních částek je zavedeno na podporu výukových aktivit
(katedry Jean Monnet, katedry Jean Monnet „ad personam“, výukové moduly) a na
organizaci konferencí, kulatých stolů atd. (Informační a výzkumné činnosti.) Paušální
grant pro výukové aktivity je přidělen na základě počtu výukových hodin pro katedry
Jean Monnet, katedry Jean Monnet „ad personam“ a výukové moduly. Pro
informační a výzkumné činnosti záleží na počtu účastníků v souvislosti s
organizací konferencí a workshopů.

I.1 – Katedry Jean Monnet, katedry Jean Monnet„ad personam“ a výukové
moduly
Výše paušálního grantu je určena v jednotlivých zemích na základě předem stanovených
nákladů na výuku za hodinu. Používá se následující metoda:
a. Náklady na hodinu výuky se znásobí (minimálním) počtem hodin požadovaných pro
výukový modul Jean Monnet (120 hodin) nebo pro katedry Jean Monnet a katedry Jean
Monnet „ad personam“ (270 hodin).
b. K výše zmíněnému základu se připočítává 10% navýšení pro katedry Jean Monnet a
katedry Jean Monnet „ad personam“ a 40% navýšení pro výukový modul Jean Monnet.
Toto navýšení přihlíží k dalším akademickým aktivitám zahrnutým do vyučovacího
modulu a katedry (jako jsou mzdové náklady, náklady na dopravu a pobytové náklady,
náklady na diseminaci, náklady na výukové materiály a nepřímé náklady).
Toto navýšení je vyšší pro výukový modul než pro katedru, protože pro tento typ aktivity
se předpokládá, že bude uskutečněno větší množství dodatečných (doprovodných) aktivit
a že se do projektu zapojí několik různých učitelů/profesorů.
Konečný grant je stanoven takto: maximálně 75 % celkových nákladů na projekt je
financováno ze strany EU a zároveň musí být respektována maximální možná výše
grantu pro jednotlivé typy projektů (45 000 EUR pro katedry Jean Monnet a 21 000 EUR
pro výukové moduly).
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Tabulka 6 – Náklady na hodinu výuky v jednotlivých zemích pro katedry Jean
Monnet, katedry Jean Monnet „ad personam“ a výukové moduly
Členský stát EU

Náklady na
výuku (v EUR)

Další země

Rakousko

200

Antigua a Barbuda

Belgie

193

Austrálie

200

Bahrajn

177

Bulharsko
Kypr

148

Barbados

Česká republika

125

Brunej Darussalam

200

Dánsko

200

Kanada

199

Estonsko

100

Chorvatsko

101

Finsko

182

Rovníková Guinea

102

Francie

180

Hongkong, Čína

200

Německo

196

Island

177

Řecko

151

Izrael

143

Maďarsko

98

97

Japonsko

176

Irsko

176

Korejská republika

145

Itálie

166

Kuvajt

200

Lotyšsko

87

Libye

Litva

89

Nový Zéland

140

87

Lucembursko

200

Norsko

200

Malta

120

Omán

129

Nizozemsko

200

Ruská federace

97

98

Saúdská Arábie

127

Polsko
Portugalsko

I.2 -

80

Náklady na
výuku
(v EUR)
94

121

Seychelly

89

Rumunsko

80

Singapur

200

Slovensko

114

Švýcarsko

200

Slovinsko

139

Trinidad a Tobago

133

Španělsko

167

USA

200

Švédsko

200

Spojené království

198

Všechny ostatní
země

80

Informační a výzkumné aktivity (IRA) a
informační a výzkumné činnosti pro Učení o EU ve škole (IRA_LEU)

Výše paušálního grantu je stanovena na základě vypočítané stupnice příspěvků pro
účastníky následujícím způsobem:
a. Stupnice příspěvků pro účastníky, která zahrnuje náklady na účast spolupracovníků
odjinud a jejich cestovní a pobytové náklady, je znásobena celkovým počtem účastníků a
počtem dnů, po které událost trvá.
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b. K výsledku výše zmiňovaného výpočtu je připočítána pevně stanovená částka
5 000 EUR pro IRA a 25 000 EUR pro IRA pro Učení o EU ve škole, která pokrývá veškeré
další náklady týkající se pořádání akcí, včetně nákladů na tvorbu produktů a šíření
výsledků.
Konečný grant je stanoven takto: maximálně 75 % celkových nákladů na projekt je
financováno ze strany EU a zároveň musí být respektována maximální možná výše
grantu pro tento typ projektu (40 000 EUR pro IRA a 60 000 EUR pro IRA pro Učení o EU
ve škole).
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že granty Jean Monnet udělené v rámci systému
paušálních částek se vztahují na celou řadu aktivit uvedených v žádosti, a nikoli pouze na
výukové aktivity (katedry, moduly) nebo náklady na účast na konferenci (Informační a
výzkumné činnosti, včetně Učení o EU ve škole). Mezi náklady, které lze pokrýt, patří
mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady včetně nákladů pro pozvané profesory,
náklady na šíření výsledků (včetně publikací, internetové stránky atd.), náklady na
výukové materiály, nepřímé náklady, náklady na výzkum atd.
Tabulka, která uvádí příspěvky pro místní i dojíždějící účastníky a podrobnosti výpočtu
jednotlivých grantů podle systému paušálního financování, je uveřejněna na webové
stránce Výkonné agentury
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.php
Výše příspěvků pro dojíždějící účastníky (zahrnující ubytování a pobytové náklady) je
založena na denních sazbách stanovených Komisí snížených o 35 EUR, které představují
výdaje na oběd již zahrnuté v příspěvku pro místní účastníky.

II. – FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ ROZPOČTU
II.1 - Centra excelence Jean Monnet, sdružení profesorů a výzkumných
pracovníků a multilaterální výzkumné skupiny
Pro centra excelence Jean Monnet, sdružení profesorů a výzkumných pracovníků a pro
multilaterální výzkumné skupiny bude uplatňován tradiční přístup na základě rozpočtu a
uznatelných nákladů. Žádosti o grant musejí obsahovat detailní předpokládaný rozpočet,
ve kterém jsou všechny ceny uvedeny v eurech. Žadatelé ze zemí mimo eurozónu musí
používat směnné kurzy publikované v Úředním věstníku Evropské unie, řada C, v den
zveřejnění Výzvy pro předkládání návrhů.
Předpokládaný rozpočet v rámci těchto tří aktivit musí mít vyrovnané příjmy a výdaje a
jasně vykazovat výdaje, které jsou oprávněné pro financování z rozpočtu EU. Žadatel
musí uvést zdroje a částky jakýchkoli dalších podpor obdržených ve stejném finančním
roce z rozpočtu Společenství na stejnou akci nebo jakoukoli jinou akci a na svou běžnou
činnost.
Procento vlastních zdrojů uvedené v odhadovaném rozpočtu na straně příjmů je
považováno za garantované minimum, které musí být v konečné účetní závěrce
respektováno. Přidělený grant nebude pokrývat více než 75 % oprávněných nákladů.
Mzdové náklady
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Mzdové náklady účtované na akci příjemcem nebo spolupříjemci zahrnují vlastní platy
plus odvody sociálního zabezpečení a další zákonné platby zahrnuté do jejich vyčíslení.
Žadatel bude povinen mzdové náklady zdůvodnit. Překročí-li tyto náklady maximální
sazby uvedené v tabulce 5a, bude přesahující částka považována za neoprávněnou.
Další kritéria pro mzdové náklady v projektech Jean Monnet
Pro státy, které nejsou členy EU, náklady na mzdy nesmějí překročit běžné náklady pro
každou kategorii zaměstnanců v příslušné zemi.
Náklady na mzdy je nutné rozdělit do kategorií 1 až 4 podle Mezinárodní klasifikace
zaměstnání (ISCO). V každém případě platí následující maximální částky:
•
•
•
•

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců

1
2
3
4

(maximální
(maximální
(maximální
(maximální

částka
částka
částka
částka

450
300
250
125

EUR
EUR
EUR
EUR

/
/
/
/

den).
den) – univerzitní profesoři;
den).
den).

Pobytové náklady
Pobytové náklady lze započítat u všech typů projektů.
Žadatel bude povinen pobytové náklady zdůvodnit. Překročí-li tyto náklady maximální
hodnoty uvedené v Tabulce 5b výše, bude přesahující částka považována za
neoprávněnou. Pro státy, které nejsou členy EU, by tyto náklady měly být založeny na
maximálních hodnotách uvedených na stránkách Jean Monnet webových stránek
Výkonné agentury.
Cestovní náklady
Cestovní náklady se proplácejí na základě reálných nákladů. Použijí se stejná kritéria jako
pro multilaterální projekty, tematické sítě a doprovodné aktivity.
Náklady na vybavení
Náklady na vybavení se proplácejí na základě reálných nákladů. Použijí se stejná kritéria
jako pro multilaterální projekty, tematické sítě a doprovodné aktivity.
Další náklady
Další náklady se proplácejí na základě reálných nákladů. Použijí se stejná kritéria jako
pro multilaterální projekty, tematické sítě a doprovodné aktivity.
Náklady na výuku
V řádně odůvodněných případech mohou uplatnit tyto náklady také centra excelence
Jean Monnet. V tom případě musí být použita sazba za náklady na hodinu výuky
v jednotlivých zemích uvedené v tabulce 6 výše.
Překročí-li náklady na hodinu výuky uvedenou maximální sazbu, hodnota nad hranicí této
sazby bude považována za neoprávněnou. Pravdivost těchto nákladů může být
předmětem auditu.

53

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
PŘÍRUČKA 2013 ČÁST I – REV1

5. ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ V PROGRAMU

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Program celoživotního učení 2007–2013 výslovně upravuje „šíření a využívání výsledků
akcí podporovaných v rámci tohoto programu a předchozích souvisejících programů a
výměnu příkladů dobré praxe“ (čl. 3 odst. 2 písm. d). Na aktivity spojené s šířením
výsledků se poskytuje tato podpora:
•

u projektů spadajících pod mnoho akcí v rámci každého ze čtyř odvětvových
programů a klíčových aktivit 2 (Jazyky) a 3 (ICT) se požaduje předložení a
provádění plánu šíření a využívání výsledků (předběžné šíření a využívání
výsledků);

•

doprovodné aktivity v rámci čtyř odvětvových programů a klíčové aktivity 2 –
Jazyky jsou k dispozici pro aktivity v oblasti komunikace, šíření a využívání
výsledků a pro tematické monitorování pokračujících projektů zabývajících se
podobnou oblastí;

•

program také obsahuje novou inovační klíčovou aktivitu 4 pro „šíření a využívání
výsledků“ v rámci průřezového programu.

Tato část příručky k LLP obsahuje obecné informace o šíření a využívání výsledků a
zvláštní pokyny pro organizátory projektů, kteří žádají o podporu v rámci odvětvových
programů a klíčových aktivit 2 (Jazyky) a 3 (ICT). Tyto pokyny použijte společně s
radami ke konkrétní akci.
Informace pro žádosti spadající pod klíčovou aktivitu 4 „šíření a využívání výsledků“ jsou
poskytnuty v oddíle Klíčová aktivita 4 v části IIa a IIb této příručky.

5.A.CO JE TO „ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ“?
Co je důvodem pro šíření a využívání výsledků?
Systematické šíření a využívání výsledků je velmi důležité proto, aby se podařilo
dosáhnout co největšího dopadu činností prováděných v rámci tohoto a předchozích
programů EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na podporu strategie Evropa 2020 a
realizace pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava“. K výhodám může patřit:
• zvýšení udržitelnosti výsledků projektu v souladu s potřebami koncových uživatelů;
• úspory díky využívání existujících postupů (je zbytečné „znovu vynalézat kolo“);
• zužitkování investic;
• přenášení výsledků s cílem transformovat systémy a postupy, a tak zvýšit dopad
programů a projektů financovaných EU na systémové úrovni;
• zkrácení času potřebného pro inovaci politik a postupů;
• informace pro politický proces (vzájemné učení, otevřená metoda koordinace).
Co je to „šíření a využívání výsledků“?
„Šíření a využívání výsledků“ označuje činnosti, které mají zajistit, aby výsledky
programu LLP byly náležitě široce uznávány, prokazovány a prováděny. V kontextu LLP si
je třeba všímat následujících rozdílů:
¾

Propagace a zvyšování povědomí: Tento pojem se používá zejména v souvislosti s
informováním o existenci programů a iniciativ, o jejich cílech a aktivitách a o
dostupnosti finančních prostředků pro daný účel. Tato definice vylučuje propagaci
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výsledků. K této propagaci a zvyšování povědomí jako takovým dochází zejména před
vlastním prováděním programů nebo iniciativ nebo během jejich provádění a provádí
je GŘ EAC ve spolupráci s Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a
audiovizuální oblast a národními agenturami.
¾

Šíření je definováno jako plánovaný proces poskytování informací o kvalitě, významu
a účinnosti výsledků programů a iniciativ klíčovým aktérům. Dochází k němu, až když
jsou k dispozici výsledky programů a iniciativ. Tato aktivita se odehrává jak na úrovni
projektu, tak na úrovni programu a zahrnuje aktivní účast zprostředkujících
„vysílacích“ subjektů.

¾

Využívání se skládá z „mainstreamingu“ a „multiplikace“. „Mainstreaming“ je
plánovaný proces přenosu úspěšných výsledků programů a iniciativ na příslušné
rozhodující činitele v regulovaných místních, regionálních, národních nebo evropských
systémech. Multiplikace je plánovaný proces přesvědčování jednotlivých koncových
uživatelů, aby přijali nebo uplatnili výsledky programů a iniciativ32.

„Šíření“ a „využívání“ se tedy liší, ale úzce spolu souvisí. Klíčem k úspěšnému využívání
výsledků je to, aby:
¾

z projektů a programů/iniciativ plynuly relevantní výsledky, které uspokojí
požadavky poskytovatelů, politiků a v konečném důsledku celou společnost;

¾

se na základě účinného šíření a využívání zajistilo, že tyto výsledky zasáhnou to
pravé cílové publikum v takovém formátu a čase, aby z výsledků mělo užitek.

Je to totéž co valorizace?
Ano, je. Termín „valorizace“ pochází z francouzštiny a je ekvivalentem pro „šíření a
využívání výsledků“. V kontextu Programu celoživotního učení EU a jeho předchůdců se
tyto dva termíny někdy používají zaměnitelně.
Co jsou výsledky?
Termín „výsledky programů a iniciativ“ zahrnuje výsledky jednotlivých projektů, událostí,
aktivit, období mobility atd. Ty je možné kategorizovat do pěti hlavních typů: produkty,
metody, zkušenosti, politická poučení a evropská spolupráce.
Další informace o strategii GŘ EAC pro šíření a využívání výsledků projektů a programů a
pro související činnosti je možné najít na webové stránce GŘ Šíření a využívání výsledků
na této adrese:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm

32

Definice mainstreamingu a multiplikace byly převzaty z příručky Guide to Achieving Impact for Project
Promoters; iniciativa Společenství EMPLOYMENT; GŘ pro zaměstnanost a sociální věci (1997).
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Komu jsou tyto informace určeny?
•

Žadatelé, kteří usilují o multilaterální projekty v rámci odvětvových programů, musí
do své žádosti zahrnout podrobný plán šíření a využívání výsledků.

•

Žadatelé, kteří usilují o financování v rámci jiných akcí odvětvových programů a
průřezového programu, by měli zjistit, zda specifické požadavky zahrnují i činnosti a
plány v oblasti šíření a využívání výsledků. V každém případě mohou být pro žadatele
užitečné všeobecné pokyny a „kontrolní seznam“, ať už žádají v rámci kterékoli části
LLP. Pomohou jim totiž zlepšit zaměření výsledků a dopadu projektu.

Klíčové informace pro přípravu kvalitního plánu šíření a využívání výsledků
Všechny žádosti o multilaterální projekty musí obsahovat jasný, podrobný a
kvantifikovaný plán šíření a využívání výsledků. To je jeden z důležitých aspektů, podle
kterých se posuzují návrhy. Nekvalitní strategie pro šíření a využívání zamýšlených
výsledků tudíž bude mít negativní dopad na šance na vybrání návrhu.
Dobrý plán šíření a využívání výsledků by se měl zaměřovat zejména na následující
body:
•

Jasné a dynamické zaměření na potřeby uživatelů
Návrhy by měly být založeny na jasné a dobře podložené prezentaci analýzy potřeb
uživatelů z dané cílové skupiny a na výsledcích navržených v rámci reakce na tyto
potřeby. Plán šíření a využívání výsledků by měl stanovit, jak bude tato analýza v
průběhu projektu přezkoumávána a aktualizována, aby byly výsledky i nadále
relevantní podle požadavků cílových koncových uživatelů. Plán by měl také obsahovat
činnosti zaměřené na zkoumání a identifikaci širších cílových skupin, které by mohly
mít o výsledky zájem, a pokud možno také opatření na zachycení potřeb těchto
širších skupin a na reakci na tyto potřeby (přenos potenciálu konečných výsledků).

•

Sdílená odpovědnost všech partnerů
Odpovědnost za šíření a využívání výsledků spočívá na celém partnerství, protože
partneři jsou v postavení správců/majitelů těchto výsledků. Všichni partneři projektu
by proto měli mít aktivní úlohu v realizaci opatření stanovených v plánu využívání
výsledků. Využívání výsledků by nemělo být považováno za výlučnou doménu těch
partnerů, kteří nabízejí specifickou marketingovou zkušenost a schopnost v oblasti
šíření. Plán by měl jasně stanovit, jaké úkoly bude mít v průběhu projektu každý z
partnerů v souladu s jejich příslušnými zájmy a odborností.

•

Trvalý proces
Aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků by měly být koncipovány a plánovány od
samotného začátku návrhu projektu, například jako nástroj pro vývoj a testování
návrhu, a měly by být součástí projektu v celém jeho průběhu, aby konečné výsledky
byly v co největší míře relevantní, aplikovatelné, viditelné a přístupné.

•

Trvání i po skončení projektu
Plány šíření a využívání výsledků by měly zahrnovat aktivity zaměřené na zajištění
pokračující viditelnosti, přístupnosti a používání výsledků po skončení projektu s cílem
dosáhnout maximálního dopadu a udržitelnosti.

5.B. VYTVOŘENÍ STRATEGIE A PLÁNU ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Kontrolní seznam pro žadatele o projekt
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Analýza potřeb
•

Obsahuje projekt dostatečnou předběžnou analýzu potřeb, které má uspokojit?
V této fázi je velmi důležité provést konzultace s budoucími známými i potenciálními
uživateli/příjemci výsledků projektu.

•

Obsahuje projekt přesnou analýzu stavu a podmínek v navrhované oblasti činnosti?
To je důležité, aby bylo možné ukázat přidanou hodnotu projektu a vyvarovat se
nadbytečné činnosti; v této fázi může být užitečná analýza SWOT33.

•

Jsou potřeby koncových příjemců a potenciálních uživatelů výsledků brány v úvahu
při plánování a přípravných fázích i během realizace projektu? Jsou již od začátku
informováni a zapojováni do činností?

Partnerství/konsorcium
•

Je projekt založen na stabilním partnerství/konsorciu? Vychází partnerství/konsorcium
z existující nebo dřívější spolupráce? Je součástí středně- nebo dlouhodobé
spolupráce mezi partnery? Pokud se jedná hlavně o nové partnery, obsahuje projekt
konkrétní akce zaměřené na rozvinutí a posílení dobré spolupráce?

•

Disponuje
partnerství/konsorcium
vazbami
(přímými
nebo
prostřednictvím
spolehlivých zprostředkovatelů a sítí) na ty nejreprezentativnější rozhodující činitele či
aktéry a profesionály v oblastech, na které se projekt zaměřuje?

•

Zahrnuje partnerství/konsorcium organizace, od kterých se očekává, že výsledky
projektu začlení do systémů a postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, kultury
či mládeže na národní, regionální nebo odvětvové úrovni?

•

Mohou partneři projektu prokázat svou schopnost a připravenost navázat na výsledky
po skončení projektu? (tj. aktualizace, realizace, nepřetržité šíření, přenos, následné
činnosti atd.).

•

Mají partneři profesionální zkušenosti s šířením, publikováním, komunikací či
marketingem?

•

Mají partneři smluvně ošetřena práva k duševnímu vlastnictví?
Taková dohoda není povinná, ale může být užitečná. V žádném případě však taková
dohoda nesmí bránit tomu, aby produkt v budoucnu využívaly třetí strany; může však
zaručovat právo na obchodní využívání produktu.

Aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků
•

Tvoří aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků nepřetržitý proces po celou dobu
projektu?
Aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků by měly být zahájeny na začátku
projektu a pokračovat po celou dobu jeho realizace a rovněž po skončení smlouvy,
což by mělo podpořit dlouhodobější dopad a udržitelnost výsledků projektu.

•

Jsou aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků uvedeny podrobně, jasně a jsou
kvantifikovány?
Příklady: počet osob, na které jsou aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků
zacíleny a které z nich mají užitek, procento rozpočtu vyčleněné na šíření a využívání
výsledků, určité aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků předané dalším
šiřitelským organizacím, prostředky pro šíření a využívání výsledků z dlouhodobého
hlediska, jako jsou vědecké články, sborníky z konferencí, internetové stránky,
komercializace, dohody s uživateli výsledků o dlouhodobém využívání; a z

33
SWOT = silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities), hrozby (threats)
(plánování činností na základě identifikace silných stránek, slabých stránek, příležitostí a rizik spojených s
projektem, partnery a vnějšími vlivy).
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krátkodobého hlediska sdělovací prostředky, semináře, konference, výstavy, zkušební
fáze prototypů s potenciálními uživateli/příjemci výsledků.
•

Jsou aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků přizpůsobeny cílům a příjemcům
projektu a jsou pro ně vhodné? Jsou způsoby šíření vhodné pro cílovou skupinu?

•

Jsou aktivity v oblasti šíření a využívání výsledků organizovány na různých úrovních
(tj. na místní, regionální, národní, evropské a odvětvové úrovni) prostřednictvím
účinných zprostředkovatelů, například (nadnárodních) sítí?

•

Sdílejí zodpovědnost za šíření a využívání výsledků všichni partneři projektu? Pokud
ne, proč tomu tak je? Jsou mezi partnery jasně definovány jejich úlohy a jasně a
příhodně rozděleny úkoly?

•

Existuje nepřetržitá interakce mezi partnery projektu a známými a potenciálními
koncovými uživateli/příjemci výsledků?
Přímými příjemci projektu jsou strany, na které jsou výsledky projektu přímo
zaměřeny; mělo by se však učinit opatření, aby aktivity v oblasti šíření a využívání
výsledků probíhaly i mezi širší skupinou potenciálních uživatelů/příjemců, politických
rozhodujících činitelů nebo klíčových aktérů v oblasti činnosti projektu.

•

Jsou koncoví uživatelé a potenciální příjemci výsledků přímo zapojeni do různých fází
projektu a jsou pravidelně konzultováni v průběhu projektu?
Jejich rady a požadavky jsou velmi důležité proto, aby výsledný produkt byl okamžitě
použitelný, kvalitní a měl vyšší potenciál dopadu. Uživatele je možné zapojit do
různých fází, například při specifikování a přezkoumávání požadavků, zkoušení
prototypu a hodnocení prozatímních a konečných výsledků. Toto zapojení je důležité
pro přizpůsobení výsledků a možné přetvoření některých činností projektu. Koncové
uživatele a konečné příjemce je možné zapojit prostřednictvím oficiální partnerské
dohody, jako tiché společníky, jako členy výboru pro řízení projektu nebo skupiny pro
zaměření projektu atd.

•

Obsahuje projekt před dokončením například zkušební fázi produktu s pomocí
konečných příjemců / koncových uživatelů?
Výsledky zkoušky by se měly vzít v úvahu při přizpůsobení a finalizaci produktu.

Následná činnost
•

Co se bude dít po skončení projektu? Je v plánu aktualizovat po dokončení projektu
výsledky? Jak bude po dokončení projektu zajištěn přístup k výsledkům? Jak budou
financovány nezbytné aktualizace? Pokud produkt potřebuje určité prvky zákaznické
podpory, jak bude tato služba zajištěna?

•

Je zajištěno předání výsledků projektu rozhodujícím činitelům a klíčovým aktérům?
Ideálním cílem je začlenit výsledky do systémů a postupů, například v případě
školicích či vzdělávacích nástrojů získat pro ně uznání či certifikaci. Pro udržitelnost
výsledků je tedy velmi důležité zapojení na úrovni tvorby politik.
Velmi důležité je rovněž předání výsledků a metodik vyvinutých v rámci projektu k
použití v dalších organizacích. Toto předání se doporučuje zajistit s pomocí školení
organizovaných partnery projektu nebo jinými organizacemi disponujícími vhodnou
kvalifikací.

•

Bylo by možné očekávané výsledky (produkty a procesy) přenést a využívat v dalších
odvětvích / cílových skupinách / sociálních a kulturních prostředích? Je možné zlepšit
přenosnost výsledků?
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Příklady – produkt, který se z technického hlediska snadno používá, produkt zahrnuje
plány na údržbu a pro následnou činnost po skončení projektu; proces, který přináší
nové přístupy ke školení; výsledky zaměřené na cílovou skupinu, která není v
současné době pokryta; produkt navržený takovým způsobem, že jeho obsah nebo
jeho technologii je možné snadno přizpůsobit; procesy, které se zabývají řešením
celoevropských problémů; výsledky dostupné v několika jazycích atd.

5.C. OBECNÁ TYPOLOGIE VÝSLEDKŮ PROJEKTU
Výsledky je možné kategorizovat do pěti hlavních typů, z nichž první tři jsou přímé
výsledky projektu a zbývající dva jsou nepřímé výsledky projektu nebo výsledky
programů a iniciativ.
1)

„Produkty“ jsou hmatatelné a trvalé výsledky ve formě nových školicích produktů,
nových učebních osnov, nových kvalifikací, videoprogramů atd. Patří k nim:
• zprávy a (srovnávací) studie;
• tradiční moduly pro vzdělávání a odbornou přípravu, jako jsou příručky a další
školicí nástroje;
• inovační moduly pro vzdělávání a odbornou přípravu;
• nové učební osnovy a kvalifikace;
• návody k novým přístupům a metodologiím;
• materiály pro on-line vzdělávání a odbornou přípravu (e-learning);
• takové akce, jako jsou konference, kulturní události, setkání mládeže, kampaně na
zvyšování povědomí, semináře, debaty a sympózia.

2) K
•
•
•
•

„metodám“ patří:
prohloubení znalostí účastníků v rámci určitého oboru a tématu;
procesy a metodologie spolupráce;
získané řídicí zkušenosti a know-how;
výměna nápadů a příkladů dobré praxe.

3) „Zkušenosti“ jsou nehmatatelné a potenciálně méně trvalé ve srovnání s produkty a
metodami. Patří k nim:
• zkušenosti získané partnery projektu při řízení a uskutečňování (mezinárodních)
partnerství;
• zkušenosti získané jednotlivci, například zkušenosti získané při obdobích mobility v
odvětvových programech LLP;
• výměna zkušeností a příkladů dobré praxe prostřednictvím zřizování sítí, zejména
v rámci centralizovaných akcí LLP;
• zkušenosti získané z praktických projektů typu „partnerství“ v odvětvových
programech LLP atd.
4) „Politická poučení“ obvykle vyplynou z celkové zkušenosti s projekty v rámci
programu nebo iniciativy (nebo skupiny programů či iniciativ) nebo z konkrétních
projektů, které jsou obzvláště inovační či účinné. Jsou do větší šířky aplikovány
šiřitelskými organizacemi na úrovni „systémů“. Získání politických poučení
pravděpodobně nebude hlavním zájmem koordinátorů (a partnerů) projektu nebo
jejich hlavním důvodem, proč se účastní programu či iniciativy EU, nicméně některá z
nich mohou být velmi důležitá a potenciálně hodnotná.
5) „Evropská spolupráce“ jako prostředek, který může částečně zvýšit povědomí o
přínosech, jež lze získat ze spolupráce s evropskými partnery, a zlepšit její viditelnost,
ale také posílit akce na úrovni EU. Zahrnuje:
• nová nebo rozšířená evropská partnerství;
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• nadnárodní sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe;
• mezikulturní dialog a spolupráci, rozvoj mezikulturních dovedností;
• za určitých okolností nový dialog a partnerství mezi EU a zeměmi mimo EU.

5.D.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Všechny granty udělené v průběhu finančního roku „postupem Komise“ (centralizované
akce) musí být zveřejněny na internetové stránce institucí Společenství v první polovině
roku následujícího po uzávěrce rozpočtového roku, vzhledem k němuž byly uděleny. Tyto
informace také mohou být zveřejněny pomocí jiného vhodného média, například
Úředního věstníku Evropské unie.
Budou zveřejněny tyto informace34:
a)
b)
c)
d)

jméno příjemce;
lokalita příjemce;
přidělená částka;
povaha a účel opatření.

Pro účely písmene b) se pojmem „lokalita“ rozumí:
i.
ii.

adresa příjemce, pokud se jedná o právnickou osobu;
region na úrovni NUTS 2, jestliže je příjemcem fyzická osoba.

Pokud jde o osobní údaje fyzických osob, budou zveřejněné informace odstraněny dva
roky po uplynutí účetního období, v němž byly prostředky přiděleny. To samé platí pro
osobní údaje právnických osob, jejichž název obsahuje jméno jedné nebo více fyzických
osob.
Tyto informace nebudou zveřejněny v případě stipendií vyplácených fyzickým osobám a
další přímé podpory vyplacené fyzickým osobám v nouzi (uprchlíkům a nezaměstnaným
osobám).
Příjemci musí jasně uvádět příspěvek Evropské unie ve všech publikacích nebo ve spojení
s aktivitami, ke kterým se grant použije. Dále se vyžaduje, aby ve všech svých
publikacích, plakátech, programech a dalších produktech realizovaných v rámci
spolufinancované akce umístily tyto právnické osoby na významné místo název a logo
Evropské komise. A konečně, musí zveřejnit právní upozornění, ze kterého zřetelně
vyplývá, že za obsah je zodpovědné konsorcium, a nikoliv Evropská komise ani její
agentury. Pokud tento požadavek nebude plně dodržen, grant příjemce může být snížen.
Příjemci musí vypracovat on-line popis akce a jejích průběžných a konečných výsledků
prostřednictvím webové stránky, která bude vedena během projektu a po stanovenou
dobu po jeho dokončení, nebo prostřednictvím informačních platforem podporovaných
Evropskou komisí a určených pro šíření informací o projektech programu (EVE, ADAM
atd.). Podrobnosti o této webové stránce by měly být sděleny příslušné agentuře na
začátku akce a potvrzeny v závěrečné zprávě.

34
Tiskopisy žádostí a předběžné dohody s partnery obsahují výslovný souhlas žadatele s tím, že Komise nebo
agentura může výše uvedené údaje zveřejnit, pokud bude žádost o grant schválena. Příjemce však může
požádat o výjimku z tohoto ustanovení, pokud by zveřejnění ohrozilo jeho bezpečnost nebo finanční zájmy.
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5.E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Žádost o grant bude zpracována počítačem. Veškeré osobní údaje (například jména,
adresy, životopisy atd.) budou zpracovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto
údajů35. Informace, které žadatelé poskytnou a které jsou nezbytné pro posouzení jejich
žádosti o grant, budou zpracovány výhradně za tímto účelem oddělením zodpovědným za
příslušný program. Na žadatelovu žádost mohou být osobní údaje žadateli zaslány kvůli
opravě nebo doplnění. Jakékoli dotazy týkající se těchto údajů by měly být adresovány
příslušné agentuře, které má být formulář odevzdán. Příjemci mohou kdykoli podat
námitku proti zpracování osobních údajů Evropskému inspektorovi ochrany údajů na
adrese: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.

Další obecné informace a pokyny týkající se strategie GŘ EAC pro šíření a využívání
výsledků najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm

35

Úř. věst. L 8, 12.1.2001.
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