
Další informace a dokumenty naleznete na interne to-

vých stránkách

Národní agentura: www.socrates.cz

Ministerstvo fi nancí ČR, které je národním kontaktním místem 
programu:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska.html

Finanční mechanismy EHP/Norska:
http://www.eeagrants.org/

Termíny

Výzva 1/2006 Zveřejnění výzvy Termín pro zaslání žádostí

Aktivita 1** 23.6. 2006 21.7. 2006

Aktivita 2** – –

Aktivita 3** – –

Výzva 2/2006 Zveřejnění výzvy Termín pro zaslání žádostí

Aktivita 1** 1.9. 2006 1.11. 2006

Aktivita 2** 1.9. 2006 1.11. 2006

Aktivita 3** 1.9. 2006 1.11. 2006

Výzva 3/2007 Zveřejnění výzvy Termín pro zaslání žádostí

Aktivita 1** březen 2007 červen 2007

Aktivita 2** březen 2007 červen 2007

Aktivita 3** březen 2007 červen 2007

* První Výzva pro předkládání návrhů je určena pouze Aktivitě 1 – Mobilita studentů. 
** Učitelé a administrativní pracovníci mohou žádat o grant v průběhu celého roku, a to 

vždy minimálně 6 týdnů před plánovaným zahájením aktivity. 

Kontakty

Senovážné náměstí 24
(v sídle Národní agentury Socrates)

116 47 Praha 1

Ing. Petra Němečková
tel.: +420 234 621 101
fax.:+420 234 621 103

nemeckova@socrates.cz

Mgr. Barbora Závodská
tel.: +420 234 621 110
fax.: +420 234 621 103
zavodska@socrates.cz

AKTIVITA 2 – SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

Záměrem aktivity Spolupráce v oblasti vzdělávání je rozvíjet spo-
lupráci mezi vzdělávacími institucemi a individuálními osobami 
v ČR a vzdělávacími institucemi ve třech partnerských zemích, spo-
lupráce musí spadat do stanovených prioritních oblastí.  Aktivity 

budou zaměřeny na organizování společných seminářů, 

workshopů, konferencí, kurzů, projektů, publikací a vytváření 

společných vzdělávacích sítí.  

Základní podmínky

Spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně 4 vzdělá-

vacích institucí

Alespoň jedna instituce účastnící se projektu musí být situová-
na v ČR a partnerské instituce musí být situovány na Islandu, 
v Lichtenštejnsku nebo v Norsku

Aktivita podporovaná Finančními mechanismy EHP/Norska 
nesmí být současně podporována jiným programem EU

AKTIVITA 3 – ROZVOJ INSTITUCÍ

Hlavním záměrem aktivity Rozvoj institucí je přenesením know-
how v prioritních oblastech rozšířit evropskou dimenzi do 
vzdělávacího systému ČR. V rámci této aktivity budou podpo-

rovány projekty spolupráce za účelem rozvoje učebních os-

nov, lidských zdrojů, zaměstnanců, celoživotního vzdělávání, 

a dále organizace specifi ckých aktivit jako informační centra 

a studentská centra.

Základní podmínky

Alespoň jedna instituce účastnící se projektu musí být situová-
na v ČR a partnerské instituce musí být situovány na Islandu, 
v Lichtenštejnsku nebo v Norsku

Aktivita podporovaná Finančními mechanismy 
EHP/Norska nesmí být současně podporována 
jiným programem EU

Projekty v rámci aktivit Spolupráce v oblasti vzdě-
lávání a Rozvoj institucí musí obsahovat jasný 
popis strategie a aktivit zaměřených na rozšiřování 

získaných zkušeností a výsledků, jakými mohou 
být např. společné studijní osnovy, metodologické 
postupy, pedagogické materiály, analýzy atd. 

ČESKÉ REPUBLIKY 
A ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA

 A NORSKA

2006-2010

FOND PRO PODPORU
SPOLUPRÁCE ŠKOL
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Podmínky studia v zahraničí

Délka mobility je od 1 týdne do 12 měsíců 

Program lze využít v rámci stejné instituce pouze jednou, stu-
dent se ale může programu zúčastnit na střední škole a poté 
znovu na vysoké škole

Splní-li student předem schválený studijní plán, pak mu musí 
být studium v zahraničí uznáno jako řádná část studia na 
domácí instituci

Grant individuální mobility studentů se skládá z:

Paušální částky 780 EURO/měsíc

Částky pokrývající náklady na cestu 

Částky pokrývající další nezbytné výdaje jako registrační  
poplatky, pojištění, studijní materiály apod.

B. Mobility učitelů/administrativních pracovníků

Základní podmínky

Učitel/administrativní pracovník musí mít českou státní pří-
slušnost/povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo 
být osobou bez státní příslušnosti případně mít přiznán status 
uprchlíka 

Učitel/administrativní pracovník musí mít uzavřený pracovní 

poměr s vysílající institucí a nesmí na této instituci ukončit pra-
covní poměr před ukončením pobytu v zahraničí

Maximální délka pobytu je 6 měsíců

Grant individuální mobility učitelů a administrativních pracovní-
ků je udílen formou paušální částky 150 EURO/den. Maximální 
výše fi nanční podpory na celý pobyt učitelů/administrativních 
pracovníků je 7000 EURO. Dále budou propláceny náklady na 
cestu a další nezbytné výdaje jako registrační poplatky, pojiš-
tění atd.

Kdo se může programu zúčastnit?

Programu se mohou zúčastnit studenti/učitelé/administrativní pra-
covníci působící na těchto veřejných, státních nebo sou kromých 
institucích: 

Střední školy

Vyšší odborné školy

Vysoké školy

Neziskové organizace, jejichž hlavní náplní je vzdě lávání (aso-
ciace VŠ/SŠ/VOŠ/učitelů/rodičů atd.)

Všech aktivit Fondu pro podporu spolupráce škol se mohou 
účastnit i ty vzdělávací instituce, které již v minulosti obdržely 
podporu z EU

AKTIVITA 1 – GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY

Grant individuální mobility bude udělován studentům, učitelům 
a administrativním pracovníkům, kteří se zú častní pobytů 
na vzdě lávacích organizacích na Islandu/Lichtenštejnsku 
a Norsku. Důvodem mobility musí být studium na akreditovaných 
vzdělávacích institucích, účast na kurzech/seminářích/work-
shopech/konferencích v partnerských zemích, výuka v kurzech 
na těchto institucích, trainee programy, získávání pracovních 
zkušeností, praktické stáže nebo výměnné návštěvy.

A. Mobility studentů

Kvalifi kační kritéria individuální mobility studentů 

Student/ka musí mít českou státní příslušnost/povolení k trva-
lému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní 
příslušnosti, případně mít přiznán status uprchlíka 

Student/ka musí být řádně zapsán/a ke studiu na střední ško-
le, vyšší odborné škole nebo do akreditova ného bakalářského, 
magisterského nebo doktorského studijního pro-
gramu vysoké školy

Po celou dobu studia v zahraničí musí být student/
ka zapsán/a ke studiu na domácí vysílající škole, 
tzn. nesmí ukončit studium na vysílající škole 

před ukončením studijního pobytu v zahraničí

Student/ka musí mít řádně ukončený minimálně 

první ročník středoškolského studia, studia na 
VOŠ nebo na VŠ

Minimální věková hranice je 15 let

Otevřeno všem studijním oborům

Fond pro podporu spolupráce škol je program Finančních 
mechanismů EHP/Norska, který pů sobí v oblasti vzdě-

lávání. V rámci Finančních me cha nismů EHP/Norska je fi nanční 
pomoc poskytována deseti novým členským státům Evropské 
unie, a dále Španělsku, Portugalsku a Řecku. Prostředky poskytují 
tři státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – Island, 
Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království. Norské království 
navíc přispívá i vlastním fi nančním mechanismem. 

Hlavním cílem fi nančních mechanismů je snížení sociálních 
a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru 
v rámci vymezených prioritních oblastí. 

Uchovávání evropského kulturního dědictví

Ochrana životního prostředí

Rozvoj lidských zdrojů

Zdravotnictví a péče o dítě

Podpora udržitelného rozvoje

Vědecký výzkum a vývoj

Tři aktivity programu:

Aktivita 1

Grant 

individuální 

mobility 

studijní/pracovní pobyty studentů,  učitelů, 
administrativních pracovníků na vzdělá vacích 
institucích na Islandu/ Lichtenštejnsku/Norsku

Aktivita 2

Spolupráce 

v oblasti 

vzdělávání

rozvoj spolupráce mezi vzdělávacími  instituce-
mi i individuálními osobami v ČR a vzdělávacími 
institucemi v partnerských zemích za účelem 
pořádání společných aktivit, jako jsou semináře, 
konference, workshopy, projekty atd. 

Aktivita 3
Rozvoj 

institucí

spolupráce institucí za účelem rozvoje učeb-
ních osnov, rozvoje lidských zdrojů a organi-
zace specifi ckých aktivit jako celoživotní vzdě-
lávání, informační centra, studentská centra, 
rozvoj zaměstnanců atd.

Program fi nančních mechanismů je pětiletý (2006 – 2010)

Fond pro podporu spolupráce škol má na toto období stanove-
ný rozpočet 2,5 mil EURO
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