
 
Erasmus+ s navýšeným rozpočtem nabídne více
příležitostí
 

Více možností vyjet do zahraničí i podpora lidí, kteří jsou znevýhodněni: přečtěte si o
prioritách nové podoby programu Erasmus+.
 
Parlament 18. května schválil program Erasmus+ na období 2021–2027.  Jedná se o stěžejní
program EU, který vytváří celou řadu příležitostí pro mladé lidi a zvyšuje jejich šanci najít práci.
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210517IPR04109/evropsky-parlament-schvalil-novou-generaci-inkluzivnejsiho-programu-erasmus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20171201STO89305/youth-employment-the-eu-measures-to-make-it-work


Poslanci pro program vyjednali dodatečných 1,7 miliardy eur, což pomohlo rozpočet téměř
zdvojnásobit oproti rozpočtu z období 2014–2020. Díky tomu by se během příštích 7 let mohlo
zahraničních aktivit účastnit přibližně 10 milionům lidí, včetně studentů, profesorů, učitelů a
školitelů ve všech odvětvích.
 
 
Na základě návrhu poslanců jsou součástí nového programu také centra excelence odborného
vzdělávání, která navrhli poslanci. Ta vytváří místní, mezinárodně propojené ekosystémy
dovedností, takže lidé se mohou zlepšovat v klíčových oblastech.
 
 
Prioritou Parlamentu byla také lepší dostupnost programu a inkluzivita. To umožní participaci
více lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Budou tak moci využívat jazyková
školení, administrativní podporu, mobilitu nebo příležitosti e-learningu.
 
 
V souladu s prioritami EU se Erasmus+ zaměří na digitální a zelenou transformaci a bude
podporovat zdravý životní styl i celoživotní učení dospělých.
 

Co je Erasmus+? 
 
Erasmus+ je program Evropské unie zaměřený na podporu vzdělávání, mladých lidí a sportu.
Jeho počátky se datují do roku 1987, kdy program zajišťoval studentské výměny. Od roku 2014
už poskytuje podobné možnosti také učitelům, stážistům a dobrovolníkům všech věkových
kategorií.

28 miliard eur
rozpočet programu Erasmus+ na období 2021–2027

Poslanci chtějí:
• Ztrojnásobit pro příští rozpočtové období rozpočet

• Usnadnit zapojení lidí, kteří mají omezené možnosti. Podpůrná opatření by měla zahrnovat
jazykové kurzy, administrativní podporu nebo online vzdělávání

• Vytvoření středisek pro odbornou přípravu – nadnárodní platformy, které poskytují kvalitní
odbornou přípravu, kde lidé získají potřebné dovednosti v určitém oboru

• Zajistit vyšší spolufinancování a spolupráci s ostatními evropskými programy
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=cs
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/socialni-zaclenovani
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171201STO89305/ako-eu-pomaha-mladym-ludom-najst-si-zamestnanie


Za více než třicet let existence programu Erasmus jím prošlo více než devět milionů lidí a jen v
roce 2019 jej využilo téměř 940 tisíc lidí. Do programu je v současnosti zapojeno 33 zemí (krom
27 členských zemí EU se na něm podílí rovněž Turecko, Severní Makedonie, Srbsko, Norsko,
Island a Lichtenštejnsko) a je otevřen partnerstvím se zeměmi z celého světa.
 
 
 
Ceněná zkušenost 
 
Podle Evropské komise dostal jeden ze tří stážistů z programů Erasmus+ nabídku zaměstnání
od společnosti, kde působil. Po pěti letech od skončení studia je míra nezaměstnanosti mladých
lidí, kteří studovali či pracovali v zahraničí, o 23 procent nižší než u těch, kteří tuto zkušenost
nemají.
 
 
 
Jak se přihlásit? 
 
Příležitostí, které nabízí Erasmus+, mohou využít lidé i organizace z celého světa. Podmínky a
postup se liší v závislosti na konkrétním programu, do kterého se chcete přihlásit. Potřebné
informace najdete zde.
 
 
 

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev

Další informace
Tisková zpráva z hlasování pléna (28.3. 2019, anglicky)
Legislativní postup (anglicky)
Brífink Think Tanku EP: Erasmus+ 2021–2027 (květen 2021, anglicky)
Factsheet Evropské komise: Erasmus+ 2021–2027
Erasmus+ přehled podle jednotlivých zemí (2019)
Multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170612STO77246/the-european-parliament-celebrates-30-years-of-erasmus
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/30af2b54-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_cs
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0191%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690595/EPRS_ATA(2021)690595_EN.pdf
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_cs
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/erasmus_11104_pk

