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Jednou ze zásad politiky Evropské unie je volný pohyb osob, práce a kapitálu, 
označovaný slovem mobilita. Ta zahrnuje například pracovní mobilitu, tj. práci 
vykonávanou v různých zemích, nebo mobilitu ve vzdělávání, kdy zejména mladí lidé 
absolvují vzdělávání nejen ve svém zemi, ale i v zahraničí.  
 
Protože mobilita je přínosná jak pro jednotlivce, tak i pro zúčastněné organizace a země, stojí 
za to ji podporovat. K tomu přispívá také evropský program inovací v odborném vzdělávání 
Leonardo da Vinci.V rámci tohoto programu se nyní v České republice podporuje již přes 200 
projektů ročně, které umožňují odbornou praxi nebo výměnu zkušeností a informací 
v zahraničí více než 2 000 studentů odborných škol, mladých absolventů, pracovníků 
podniků, ale také učitelů nebo personalistů.  
Chce-li odborná škola nebo jakákoliv jiná organizace navrhnout vyslání svých studentů, 
pracovníků nebo učitelů do zahraničí a získala by ráda na svůj záměr finanční podporu ve 
formě grantu z programu Leonardo da Vinci, vypracuje na příslušném formuláři návrh 
projektu mobility a předloží jej Národní agentuře programu. Sama si navrhne obsah odborné 
stáže nebo výměny zkušeností, počet vysílaných osob, délku pobytu v zahraničí, jeho termín, 
svého zahraničního partnera a další náležitosti. Výše udělovaných grantů se pohybuje okolo 
80 % celkových nákladů projektu.  
Nejbližší termín pro předložení takového návrhu je 10. únor 2006.      
 
Dosavadní zkušenosti s projekty mobility jsou velmi dobré 
Účastníci, kteří takový projekt absolvovali, si pochvalují zejména zlepšení svých odborných 
znalostí, výrazné zlepšení cizojazyčných dovedností a rozšíření celkového rozhledu. 
Absolvování zahraniční odborné stáže má také zpravidla pozitivní vliv na zaměstnatelnost 
účastníků. Prostřednictvím těchto projektů si také jejich navrhovatelé rozšiřují své zahraniční 
styky, které pak mohou dlouhodoběji využívat ve své práci využívat. 
Projektům mobility českých organizací se letos dostalo významného ocenění i na mezinárodní 
úrovni. Mezi dvacet nejkvalitnějších z 30 zemí se dostaly i dva české projekty - projekt 
Středního odborného učiliště a Učiliště v Horkách na Jizerou a projekt Integrované střední 
školy energetické v Chomutově. V rámci prvního z nich absolvovali odbornou praxi 
v zahraničí žáci, zatímco druhý byl zaměřen na výměnu zkušeností se zahraničními kolegy.  
 
Přehled projektů najdete v kompendiu 
Přehled uskutečněných projektů mobility poskytuje Národní agentura programu Leonardo da 
Vinci prostřednictvím kompendia (katalogu) projektů, v němž zájemci najdou mj. popisy 
projektů s kontaktními údaji na předkladatelské organizace. Kompendium s projekty 
schválenými v letech 2003–2004 (a také dřívější kompendia) je k dispozici na webové stránce 
Národní agentury: www.nvf.cz/leonardo. Zde jsou rovněž k dispozici formuláře pro návrhy 
projektů, pokyny a příručky pro předkladatele a další užitečné informace pro každou 
organizaci, která hodlá návrh projektu mobility k výše uvedenému datu předložit.   

http://www.nvf.cz/leonardo

