
Možnosti vzdělávání v rámci aktivit 
Programu celoživotního učení 

(LLP) 

  
                  
Kostelec nad Černými lesy 
24.10.2012 



Národní agentura pro evropské vzdělávací 
programy (NAEP) 

 součást Domu zahraničních služeb od roku 2007 
 

 koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce  
 

 zodpovědná za realizaci Programu celoživotního učení v ČR 

  je prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU ve svěřených oblastech 
 

 dále koordinuje: e-Twinning; Erasmus Mundus; Tempus; Fond na stipendia SCIEX-NMSch  
Program švýcarsko-české spolupráce; Euroguidance 
 

 úkolem NAEP je také: 

 vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách 

 poskytovat informační a konzultační služby týkající se svěřených programů 

 organizovat národní a mezinárodní semináře a konference 

 propagovat české školství v zahraničí 

 vydávat informační materiály 

 webové stránky www.naep.cz  

 

http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/


Program celoživotního učení (LLP) 

 schválen rozhodnutím Evropského parlamentu a Evropské rady 

      č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006 pro období 2007 - 2013 

  určen pro: 

       jednotlivce (žáci, studenti, učitelé, školitelé, lektoři,  

                          trenéři,                  řídící pracovníci z oblasti vzdělávání) 

       instituce (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, vzdělávací agentury, malé a střední 

                       podniky, úřady práce, profesní svazy) 

 

  zapojeno: 27 členských zemí EU + 

       Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko,Turecko,Chorvatsko 

       omezená účast: Malta 



Program celoživotního učení (LLP) 
 

 
 

 

Comenius 
 
 

obecné 
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 - SVES; jazykové vzdělávání - Label;  
informační a komunikační technologie; diseminace 

Program Jean Monnet 
 

podpora výuky, výzkumu a diskuse v oblasti studií evropské integrace na úrovni 
vysokoškolských institucí 



vyhledávání 

dokumentů 

záložky všech  

programů 
nejbližší akce 

proklik na  

stránky DZS 

termíny pro  

podávání přihlášek 



Cíle programu Leonardo daVinci 

 přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení 
 

 podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích 
činností v získávání vědomostí a dovedností zvyšujících jejich 
kvalifikaci 
 

 podporovat zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce 
 

 zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility 
pro zaměstnavatele a jednotlivce 
 

 posílit spolupráci mezi institucemi poskytujícími odborné 
vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

6 



Program Leonardo da Vinci  
Aktivity  

 

 

 Projekty mobility 

 Projekty partnerství 

 Multilaterální projekty / Přenos inovací 

       Podávání žádostí leden-únor 2013 

 

• Přípravné návštěvy      Ještě je čas ! 
 

 



Cílové skupiny pro Projekty mobility 

 

 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) 
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Cílová skupina PLM 

 

PLM  =  odborné stáže ve vzdělávacích institucích nebo  
                v podnicích pro osoby na trhu práce  
 
  zúčastnit se mohou osoby pracující, osoby samostatně 
      výdělečně činné nebo osoby, které mohou být zaměstnány,  
      včetně absolventů, nezaměstnaní 
  maximální délka projektu: 2 roky (1. 6. 2012 – 31. 5. 2014) 
  minimální délka stáže: 2 týdny  
  maximální délka stáže: 26 týdnů  
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Cílová skupina VETPRO 

VETPRO = stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj  
                      pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě 
 
 zúčastnit se mohou pracovníci v odborném vzdělávání a 

přípravě (učitelé, vysokoškolští pedagogové,školitelé, 
pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby odpovědné 
za plánování a organizaci odborného vzdělávání,kariéroví 
poradci a personalisté/manažeři lidských zdrojů 
v podnicích a další) 

  maximální délka projektu: 2 roky (1. 6. 2012 – 31. 5. 2014) 
  minimální délka stáže: 1 týden 
  maximální délka stáže: 6 týdnů 
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Finanční podmínky 

 *Paušál (ubytování, stravování, místní doprava a pojištění, u stáží 
delších než 13 plných týdnů zahrnuje i dopravu tam a zpět) 
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Grant 

Paušální sazba na pobytové náklady * 

Paušální sazba na organizaci mobility (násobená počtem 
přímých účastníků) 

Doprava do místa konání stáže/mobility a zpět 

Paušální sazba na jazykovou, odbornou a kulturní 
přípravu (násobená počtem přímých účastníků)           



 
Finanční podmínky 

  
 výše grantu se odvíjí od limitů EK, upravené NA: 
 - dle cílové země 
 - dle délky pobytu 
 - dle počtu účastníků 

 
 upravené limity pro handicapované osoby 
     (obhájit v podrobném rozpočtu přihlášky) 

 
 spolufinancování není povinné 
 

12 



13 

Projekty partnerství  
  spolupráce v malém měřítku 

 zaměřeny na výměnu zkušeností,                  
mezinárodní spolupráci na tématu z oblasti 
odborného vzdělávání, srovnávání praxe v 
jednotlivých partnerských zemích, prezentace 
příkladů dobré praxe 
 

důraz kladen na uskutečnění mobilit                       
(návštěv u partnerských zahraničních institucí)  

  příprava produktu/výstupu menšího rozsahu 

     (odborný slovník, výukový program, konference) 
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Program Leonardo da Vinci 

Inspirace 
 

 Přehled projektů a jejich výstupů realizovaných v ČR: 
Kompendium schválených projektů 
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-
folder&project_folder_id=539  
 

 Databáze projektů a produktů realizovaných v rámci LLP: 

  databáze ADAM: http://www.adam-europe.eu  

  databáze EST http://www.europeansharedtreasure.eu/  

 

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=539
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=539
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=539
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=539
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=539
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.europeansharedtreasure.eu/


Děkuji za pozornost. 

www.dzs.cz 

www.naep.cz 

 

 


