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Program celoživotního učení

Comenius
vzdělávání
ve školách

Erasmus
vysokoškolské 

vzdělávání

Leonardo da 
Vinci

odborné 
vzdělávání a 

příprava

Grundtvig
vzdělávání 
dospělých a 

celoživotní učení

Průřezový program
4 klíčové aktivity – vývoj politiky; jazykové vzdělávání; 

informační a komunikační technologie; diseminace

Program Jean Monnet
3 klíčové aktivity – Jean Monnet aktivity; Specifické evropské 

instituce; 
Ostatní evropské instituce/asociace
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Program Leonardo da Vinci

 zaměřen na výukové a vzdělávací 

potřeby všech osob účastnících se 

odborného vzdělávání a odborné 

přípravy na jiné než vysokoškolské 

úrovni a na instituce a organizace 

nabízející nebo podporující toto 

vzdělávání a přípravu
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Kdo  může podat žádost?

 instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na 

které se vztahuje program Leonardo da Vinci

 sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, 

včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů

 podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně 

obchodních komor a dalších odborových organizací

 subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními 

službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení

 subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu 

odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni

 výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení

 vysokoškolské instituce

 neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace

 žadatel musí mít status právnické osoby
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Decentralizované aktivity (administrované NA)

 Přípravné návštěvy 

 Projekty mobility

 Projekty partnerství 

 Multilaterální projekty / Přenos inovací 

Centralizované aktivity (administrované EK)
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

 Multilaterální projekty / Vývoj inovací

 Tematické sítě 

 Doprovodné aktivity

Aktivity programu Leonardo da Vinci

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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Přípravná návštěva

 dvě formy přípravných návštěv:

 účast na kontaktním semináři, který 

organizuje národní agentura

 návštěva budoucí partnerské instituce 

v zemi zapojené do programu LLP
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Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích 

institucích a stáže a výměny zaměřené na další 

profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a 

přípravě.

Cílové skupiny:

 IVT = osoby v počátečním odborném vzdělávání (Initial 

Vocational Training)

 PLM = osoby na trhu práce (People on Labour Market)

 VETPRO = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě  

(Vocational Education Training PROfessionals)

Projekty mobility
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Projekty partnerství

 pokračování spolupráce z projektů mobility nebo první 
krok k projektu přenosu inovací

 spolupráce v malém měřítku, při kterých organizace 
spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich 
zájmu (nemusí zahrnovat jen školy nebo instituce 
působící v oblasti OVP, ale také podniky, sociální 
partnery nebo jiné aktéry v oblasti OVP, na národní, 
regionální nebo místní úrovni, ale také na úrovni 
odvětví, např. oblasti OVP nebo hospodářská odvětví)
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 Přenos inovací (Transfer of Innovation)

= zavádění inovativních obsahů nebo výstupů, buď 

z předchozích projektů realizovaných v rámci 

programu Leonardo da Vinci či z jiných informačních

zdrojů 

 zvyšování kvality a atraktivity evropského systému 
odborného vzdělávání a přípravy na základě adaptace 
a integrace inovačního obsahu nebo výsledků 
z předchozích projektů Leonardo da Vinci nebo jiných 
inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých 
systémů odborného vzdělávání a společností na 
národní, místní, regionální nebo odvětvové úrovni

Multilaterální projekty
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Vedoucí programu:

Mgr. Helena Slivková                   e-mail: helena.slivkova@naep.cz

Projekty mobility:

Hana Krupičková, DiS.     e-mail: hana.krupickova@naep.cz

PaedDr. Martina Jeřichová           e-mail: martina.jerichova@naep.cz

Mgr. Olga Pupová                         e-mail: olga.pupova@naep.cz

Veneta Tončevová                        e-mail: veneta.toncevova@naep.cz

Projekty partnerství:

Hana Krupičková, DiS.                  e-mail: hana.krupickova@naep.cz

Multilaterální projekty:

Mgr. Vladana Smotlachová           e-mail: vladana.smotlachova@naep.cz

Mgr. Zdeněk Nebřenský e-mail: zdenek.nebrensky@naep.cz

Kontakty

mailto:helena.slivkova@naep.cz
mailto:hana.krupickova@naep.cz
mailto:martina.jerichova@naep.cz
mailto:olga.pupova@naep.cz
mailto:veneta.toncevova@naep.cz
mailto:hana.krupickova@naep.cz
mailto:vladana.smotlachova@naep.cz
mailto:zdenek.nebrensky@naep.cz

