Mobilitn
Mobilitníí projekty
program Leonardo da Vinci 2008

Program Leonardo da Vinci
„Je zaměřen na výukové a vzdělávací

potřeby všech osob účastnících se
odborného vzdělávání a odborné
přípravy s výjimkou studentů
vysokých škol a na instituce a
organizace nabízející nebo
podporující toto vzdělávání a
přípravu“.
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C
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Cíle








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
vzdělávání
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Projektov
é aktivity LdV
Projektové






Projekty mobility
Multilaterální projekty
Projekty partnerství
Kontaktní semináře
Přípravné návštěvy
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Kontaktn
ář
Kontaktníí semin
seminář








pořádají národní agentury
slouží k vyhledávání partnerů
zaměření na různá témata
program: prezentace, příklady dobré praxe,
workshopy
výdaje lze hradit z grantu LdV (max. 1000 EUR)
termín pro podání žádosti o grant: podle aktuální
nabídky kontaktních seminářů
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PPřípravná
řípravná nnávštěva
ávštěva






pořádá budoucí partnerství
pracovní setkáni sloužící k dopracování projektu
partnerství (specifikace cílů, rolí, metodiky řešení aj.) a k
přípravě žádosti o grant na tento projekt
výdaje lze hradit z grantu LdV (max. 1000 EUR)
termín pro podání žádosti o grant: průběžně, nejpozději
6 týdnů před přípravnou návštěvou
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C
ílové skupiny pro projekty mobility
Cílové


IVT=



PLM= Osoby na trhu práce



VETPRO=

Osoby v počátečním odborném vzdělávání

Pracovníci v odborném vzdělávání a
přípravě
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C
ílová skupina IVT
Cílová
IVT =

Odborná stáž pro osoby v počátečním odborném vzdělávání, která je součástí
vzdělávacího cyklu a/nebo odborné praxe, probíhá v podnicích nebo
vzdělávacích institucích v zahraničí.

Kdo může o grant požádat?

1/ instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání (SOŠ, SOU, U a VOŠ),

2/ sdružení a zástupce subjektů, které jsou zapojeny do odborného vzdělávání a
přípravy, včetně sdružení žáků, rodičů a učitelů;

3/ podniky, sociální partneři včetně obchodních komor a jiných obchodních
organizací;

4/ subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby související se
všemi aspekty celoživotního učení;

5/ subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu
odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni;

6/ výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení;

7/ neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace.
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C
ílová skupina IVT
Cílová






Kdo se může zúčastnit?
žáci a studenti (SOŠ, SOU, U, VOŠ)
Maximální délka projektu
2 roky (1.6.2008 – 31.5.2010)
Doba trvání stáže
2 týdny až 9 měsíců
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C
ílová skupina PLM
Cílová
PLM =

Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu
práce
Kdo může o grant požádat?

Instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se
vztahuje program Leonardo da Vinci

Sdružení a zástupce subjektů, které jsou zapojeny do odborného vzdělávání a
přípravy, včetně sdružení učňů, rodičů a učitelů

Podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života včetně obchodních komor
a jiných obchodních organizací

Subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby související se všemi
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
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C
ílová skupina PLM
Cílová






Kdo se může zúčastnit?
osoby na trhu práce (osoby pracující, osoby samostatně
výdělečně činné nebo osoby, jež mohou být
zaměstnány)
Maximální délka projektu
2 roky (1.6.2008 – 31.5.2010)
Doba trvání stáže
2 týdny až 6 měsíců

11

C
ílová skupina VETPRO
Cílová
VETPRO = Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v
odborném vzdělávání a přípravě
Kdo může o grant požádat?

Instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se
vztahuje program Leonardo da Vinci

Sdružení a zástupce subjektů, které jsou zapojeny do odborného vzdělávání a
přípravy, včetně sdružení učňů, rodičů a učitelů

Podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života včetně obchodních komor
a jiných obchodních organizací

Subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby související se všemi
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
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C
ílová skupina VETPRO
Cílová






Kdo se může zúčastnit?
pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (učitelé,
školitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby
odpovědné za plánování a organizaci odborného
vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/manažeři
lidských zdrojů v podnicích a další)
Maximální délka projektu
2 roky (1.6.2008 – 31.5.2010)
Doba trvání stáže
1 až 6 týdnů
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Finan
ční podm
ínky
Finanční
podmínky




Výše grantu se odvíjí:
-dle cílové země
-dle délky pobytu
-dle počtu účastníků
Upravené limity pro handicapované osoby
(obhájit v podrobném rozpočtu přihlášky)



Grant od Národní agentury obdrží vždy vysílající
organizace-předkladatel (ne jednotliví účastníci)



Spolufinancování není povinné
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Kontakty
vedoucí programu
Mgr. Helena Slivková
Helena.slivkova@naep.cz
konzultanti
Ing. Klára Fabianková
klara.fabiankova@naep.cz

finanční oddělení
Ing. Jana Šimonová
jana.simonova@naep.cz
Maria Ježková
maria.jezkova@naep.cz

Mgr. Olga Pupová
olga.pupova@naep.cz
Hana Krupičková, DiS.
hana.krupickova@naep.cz
Veneta Tončevová
veneta.toncevova@naep.cz
Mgr. Libuše Stupavská
libuse.stupavska@naep.cz
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PPřehled
řehled za rok 2007







Předložených žádostí
209
Schválených žádostí
193
Podpořených žádostí
178
Uskutečněných projektů 170
Celková výše grantu 3 176 918,- €
Požadovaný grant 6 756 296,26 €
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PPřehled
řehled na rok 2008



Předložených žádostí 204 (133/25/46 )
Doporučených žádostí 170
Podpořených žádostí
120
Uskutečněných projektů ?
Celková výše grantu 3 179 540,- €



Požadovaný grant






7 625 604,- €
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