
 

 

Partnerská síť ERA: Poptávka účasti v projektu 

Název projektu  Mládež vpřed! 

Téma projektu  Projekt spočívá ve vzdělávacím kurzu, který bude zaměřen na 

rozvoj schopností účastníků a jejich seznámení. Vzdělávací kurz 

poslouží jako základ pro budoucí spolupráci.  

 

Obsahem vzdělávacího kurzu bude rozvoj komunikace, 

komunikační strategie, marketingu a využití nových médií, to vše 

s důrazem na podporu angažovanosti mládeže, občanského 

aktivismu a dobrovolnictví. Navazovat budou témata jako 

získávání finančních prostředků a diverzifikace zdrojů 

financování aktivit na místní úrovni. 

  

Výše zmíněné vytvoří rámec pro možný budoucí rozvoj 

a implementaci nových projektů a nápadů, které budou na 

projekt navazovat. Projekt tak podporuje kreativitu a iniciativu 

mladých lidí, ale zároveň i přispívá k dlouhodobému rozvoji.  

Přínos projektu  Navázání kontaktu s mládeží z ostatních zemí, možnost 

mezinárodní spolupráce, sdílení znalostí 

 Rozvoj v oblasti komunikace, marketingu, využití nových 

médií, financování atd. 

 Podpora kreativity a iniciativy mladých lidí 

Kdo může být partnerem  Neziskové/ nevládní organizace 

 veřejné/soukromé subjekty zapojené do práce s mládeží. 

 neformální skupina mládeže 

 místní/regionální veřejné orgány 

 organizace operující na evropské úrovni a zapojená do práce 

s mládeží 

Role partnera: Účast na vzdělávacím kurzu (bude se konat v Srbsku nebo 
Chorvatsku), zajištění účasti 3 osob 

Partneři  10 partnerů z evropských zemí, celkově 30 účastníků (tj. 3 

účastníci z každé partnerské země) 

Cílová skupina Osoby mezi 13-25 lety 

20 % účastníků může být mezi 26-30 lety 

Dotační program Mládež v akci 



 

3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi 

Výše dotace z EU  Granty se pohybují orientačně mezi 3 072 EUR a 40 320 EUR 

 Finanční podpora až 100 % nákladů na přípravu a realizaci 

aktivit setkání, 70 % cestovních výdajů 

Předpokládaná délka projektu Vzdělávací kurz se bude konat od 1. do 8. dubna 2014 

Na co je možné získat dotaci Náklady na přípravu akce, cestovní náklady, náklady na stravu 

a ubytování, náklady na aktivitu 

Hlavní výstupy projektu  Navázání kontaktů pro mezinárodní spolupráci a 
dlouhodobý rozvoj 

 Rozvoj v oblasti komunikace, marketingu a financování 

Termín žádosti  Žádosti o grant lze podávat do 1. října 2013, přihlásit se 

vedoucímu partnerovi je nutné do 10. srpna 2013. 

Kontaktní osoba Ing. Jan Vaňkát 

jan.vankat@eracr.cz 

+420 774 455 215 
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