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Ukončení činnosti Národní agentury programu Leonardo da Vinci v NVF 
 
 
Česká republika se od roku 1996 účastní evropského programu na podporu inovací odborného 
vzdělávání Leonardo da Vinci. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a 
sociálních věcí jako ministerstva odpovědná za implementaci tohoto programu v ČR pověřila hned od 
počátku Národní vzdělávací fond, o. p. s., aby vykonával funkce a činnosti národní agentury tohoto 
programu.  
 
Dosavadní využívání programu Leonardo da Vinci v ČR lze charakterizovat několika hlavními 
výsledky. Díky podpoře z programu absolvovalo v letech 2000 – 2005 odbornou stáž nebo výměnu 
zkušeností v zemích EU 8 297 studentů všech druhů odborných škol, mladých pracovníků, 
nezaměstnaných, učitelů a personalistů. Projekty schválené letos zvýší toto číslo o dalších 2 860 osob. 
Přínos těchto projektů mobility spočívá především ve zlepšení odborných a jazykových dovedností 
účastníků a v rozšíření zahraniční spolupráce českých odborných škol, úřadů a podniků. Program dále 
podpořil vypracování stovek inovativních vzdělávacích materiálů pro odborné vzdělávání mladých lidí 
i dospělých v různých oborech. Rovněž v mezinárodním srovnání je dosavadní implementace 
programu Leonardo da Vinci v ČR velmi úspěšná. V posledních dvou letech např. české projekty 
mobility zvítězily ve své kategorii v evropské soutěži kvality projektů mobility.   
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, aby dosavadní Národní agentura programu Leonardo da 
Vinci v Národním vzdělávacím fondu ukončila během posledního roku programu svou činnost a funkcí Národní 
agentury programu Leonardo da Vinci pověřilo Národní agenturu programu Sokrates, která je součástí Centra 
pro studium vysokého školství, podřízené organizace MŠMT. Své rozhodnutí zdůvodnilo přípravami na 
implementaci nového programu na podporu celoživotního učení v období 2007 – 2013, jímž  je přímo  pověřeno 
Centrum pro studium vysokého školství.  
 
Dosavadní Národní agentura programu Leonardo da Vinci tak ukončila svou činnost 31. května 2006 a 
od 1. června 2006 vykonává funkce Národní agentury programu Leonardo da Vinci Národní agentura 
programu Sokrates v Centru pro studium vysokého školství.       
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