
LLP
„Lifelong Learning Programme“

„Program celoživotního 
učení “

2007 - 2013

LLPLLP
„„LifelongLifelong LearningLearning ProgrammeProgramme““

„Program celoživotního „Program celoživotního 
učení “učení “

2007 2007 -- 20132013



Program celoživotního Program celoživotního učeníučení

probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo 
da Vinci a E-learning
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

rozpočet LLP – 6,97 mld. EUR na 7 let trvání programu
do programu je zapojeno v roce 2007 31 zemí – 27 členských zemí EU (od 

1.1.2007 – Bulharsko a Rumunsko), 3 země ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), 
kandidátská země Turecko

otevřená účast v dalších letech pro kandidátské země, země západního Balkánu a 
Švýcarsko
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Cíle programu:Cíle programu:Cíle programu:

zvyšování kvality vzdělávání v Evropě
podpora bilaterálních a multilaterálních 
partnerství
podpora mobilit jednotlivců
zvyšování jazykových kompetencí
zvyšování znalostí ICT
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„Program celoživotního učení“„„Program Program celoživotníhoceloživotního učeníučení““

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



Program celoživotního Program celoživotního učeníučení
v roce 2007 v roce 2007 

• TERMÍNY:
15.3.2007 – Jean Monnet Programme
30.3.2007 – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig
30.4.2007 – Průřezový program
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Leonardo da VinciLeonardoLeonardo dada VinciVinci

- zaměřen na odborné vzdělávání a odborné stáže 
(s výjimkou vysokoškoláků)

Program je určený proProgram je určený pro:

- žáky ve všech typech odborného vzdělávání,
- instituce, které se na odborném vzdělávání podílejí a 

jejich zaměstnance,
- osoby na trhu práce, 
- neziskové a nevládní organizace, 
- malé a střední podniky a další zástupce pracovní sféry 
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Leonardo da VinciLeonardoLeonardo dada VinciVinci

Projekty mobilityProjekty mobility (přihláška v českém jazyce, předkládá se NA ČR)

Multilaterální projektyMultilaterální projekty - přenos inovací(přihláška v komunikačním 
jazyce partnerů, předkládá se NA ČR, výběr projektů schvaluje EK)

Tematické sítěTematické sítě (EK) 
– podpora evropské dimenze posílením spojení mezi aktéry programu

Doprovodné aktivityDoprovodné aktivity (EK) 
– zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení
průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů 
pracujících na podobné téma, diseminaci výsledků projektů



Projekty mobility 
program Leonardo da Vinci 

Projekty mobility Projekty mobility 
program Leonardo da Vinci program Leonardo da Vinci 
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Cíle Cíle 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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Cílové skupinyCílové skupinyCílové skupiny

IVT= Osoby v počátečním odborném vzdělávání

PLM= Osoby na trhu práce

VETPRO= Pracovníci v odborném vzdělávání a 
přípravě
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Cílová skupina IVTCílová skupina IVTCílová skupina IVT
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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Cílová skupina IVTCílová skupina IVTCílová skupina IVT

Kdo se může zúčastnit?
žáci a studenti (SOŠ, SOU, U, VOŠ)

Maximální délka projektu
2 roky (1.7.2007 – 30.6.2009)

Doba trvání stáže
2 až 39 týdnů



1313

Cílová skupina PLMCílová skupina PLMCílová skupina PLM
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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Cílová skupina PLMCílová skupina PLMCílová skupina PLM

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 (1.7.2007 – 30.6.2009)

Doba trvání stáže
2 až 26 týdnů
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Cílová skupina VETPROCílová skupina VETPROCílová skupina VETPRO
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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Cílová skupina VETPROCílová skupina VETPROCílová skupina VETPRO
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 (1.7.2007 – 30.6.2009)

Doba trvání stáže
1 až 6 týdnů
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Formální kritéria podání přihláškyFormální kritéria podání přihláškyFormální kritéria podání přihlášky

Žádost podaná na oficiálním formuláři
Žádost zadaná přes online systém Leopass + zaslaná Národní agentuře    
(1 originál + 2 kopie)
Kompletně vyplněná přihláška včetně podpisu + razítka instituce
Dodržení termínu odeslání přihlášky (30.března 2007)
Dodržení minimálního počtu partnerů (2 partneři)
Předložení přihlášky v jazyce EU
Doložení alespoň jednoho zavazujícího dopisu od partnera
Doložení podkladů pro posouzení finanční kapacity (u grantů nad 25000 
EUR u neveřejné organizace)
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Hledání partnerůHledání partnerůHledání partnerů

Databáze Evropské komise pro vyhledávání partnerů
(dostupná na http://www.naep.cz/)

Databáze národních agentur pro vyhledávání partnerů v příslušné zemi 
(dostupná na http://www.naep.cz/)

LEO-NET
http://www.danube.or.at/leonet/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26

Vlastní kontakty organizace, partnerství měst/regionů

E-Twinning (http://www.etwinning.cz/)

http://www.naep.cz/
http://www.naep.cz/
http://www.danube.or.at/leonet/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
http://www.etwinning.cz/
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Grant

Pobytové náklady = ubytování, stravování, místní doprava a pojištění

Finanční podmínkyFinanční podmínkyFinanční podmínky

Paušální sazba na pobytové náklady 

Paušální sazba na řízení

Paušální sazba na přípravu
(jazyková, odborná a kulturní)

Doprava do místa konání stáže/výměny a zpět
(IVT a PLM zahrnuta v paušální sazbě na pobyt
VETPRO=samostatná položka grantu)
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Kontakty:Kontakty:Kontakty:

LeonardoLeonardo dada Vinci:Vinci:
manažer programu
Ing. Hana Vošahlíková hana.vosahlikova@naep.cz
Mobilitní projekty
Ing. Klára Fabianková klara.fabiankova@naep.cz
Bc. Helena Slivková helena.slivkova@naep.cz
Ing. Martina Rašnerová martina.rasnerova@naep.cz
Jana Stehnová jana.stehnova@naep.cz
Veneta Tončevová veneta.toncevova@naep.cz
Multilaterální projekty
Ing. Šárka Brzáková sarka.brzakova@naep.cz
Mgr. Vladana Smotlachová vladana.smotlachova@naep.cz

mailto:hana.vosahlikova@naep.cz
mailto:klara.fabiankova@naep.cz
mailto:helena.slivkova@naep.cz
mailto:martina.rasnerova@naep.cz
mailto:jana.stehnova@naep.cz
mailto:veneta.toncevova@naep.cz
mailto:sarka.brzakova@naep.cz
mailto:vladana.smotlachova@naep.cz
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Kontakty:Kontakty:Kontakty:

Dům zahraničních služeb MŠMTDům zahraničních služeb MŠMT
Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy
pracoviště Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
www.naep.cz
www.socrates.cz; www.naleonardo.cz

http://www.naep.cz/
http://www.socrates.cz/
http://www.naleonardo.cz/
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