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Evropské programy
a iniciativy v oblasti vzdělávání 

a informačních a komunikačních technologií

WWW.E-GRAM.CZ

REGIONAL INFORMATION SOCIETY INITIATIVE
(RISI – regionální iniciativa pro informační společnost)
RISI integruje koncept Informační společnosti do regionální 
a místní politiky v méně rozvinutých regionech.

B.4. – Ostatní programy eCONTENT
program podporuje rozvoj evropského digitálního obsahu 
pro globální sítě a podporuje jazykovou diverzifikaci Evropy.
www.econtent.cz

MEDIA PLUS
program podporuje konkurence schopnost evropského audiovizuál-
ního průmyslu, zejména pak distribuci produktů vyrobených 
v členských zemích.
www.nvf.cz 

DALŠÍ ODKAZY
www.e-gram.cz

www.europalearning.info

www.eun.org

www.spomocník.cz

www.ploteus.org

www.uiv.cz

MŠMT – ODBOR STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
KARMELITSKÁ 17, 118 12 PRAHA 1
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eLEARNING INITIATIVE 
je zásadní iniciativou pro rozvoj e-learningu. Hlavním programem, který
bude sloužit i našim školám, je – TWINNING („HLEDEJ SVÉ EVROPSKÉ
DVOJČE“). Dále je důraz kladen na zlepšení výsledků učení prostřed-
nictvím moderních technologií a zejména on-line zdrojů.
www.elearningeuropa.info

Ko m u n i t á r n í  v z d ě l á v a c í  p r o g r a m y
Dávají možnost jak vzdělávacím institucím, tak i jednotlivým stu-
dentům a učitelům i dalším subjektům začleněným do vzdělávacího
procesu (včetně neziskových organizací působících v této oblasti)
zapojit se do evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a spolupraco-
vat se vzdělávacími institucemi nejen v zemích EU, ale i ve třetích
zemích zapojených do programů.

SOCRATES
klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou 
projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobi-
lit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání 
ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazová-
ním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komu-
nikačních technologií do výuky.
www.socrates.cz

COMENIUS
je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odbor-
né školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se
dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem pro-
gramu je podpora evropské dimenze ve vzdělávání, výuky jazyků 
a chápání kulturních souvislostí.
www.socrates.cz

ERASMUS
se zaměřuje na oblast vysokého školství. Jedná se o největší pro-
gram, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškols-
kého vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena
většina evropských vysokých škol.
www.socrates.cz

GRUNDTVIG
je zaměřen na podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání
dospělých a celoživotního vzdělávání prostřednictvím zvyšování kva-
litya evropské dimenze celoživotního učení v nejširším slova smyslu.
www.socrates.cz

LINGUA
podporuje jazykovou přípravu a rozšiřování jazykových znalostí na
všech úrovních vzdělávání a ve všech zemích zapojených do progra-
mu. Znalost  jazyků je branou k porozumění mezi lidmi s různým 
kulturním a jazykovým zázemím.
www.socrates.cz

MINERVA
je program zaměřený na podporu využívání informačních a komuni-
kačních technologií (ICT) a otevřeného a distančního vzdělávání
(ODL) v prostoru široké evropské spolupráce.
www.socrates.cz

OBSERVATION AND INNOVATION
(Průzkum a inovace)
je skupinou aktivit zaměřených na řešení základních otázek a pro-
blémů v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky v účastnických
zemích. Do těchto aktivit je zařazen rovněž program ARION,
zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týden-
ních studijních návštěv.
www.socrates.cz

LEONARDO DA VINCI
je program zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské
dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřed-
nictvím nadnárodních projektů a projektů mobilit.
www.nvf.cz/leonardo

V ý z k u m n é  a  r o z v o j o v é  p r o g r a m y
RESEARCH, DEVELOPMENT AND SHOWCASTING ACTIONS
Šestý rámcový program (FP6) je hlavním nástrojem EU v oblasti

evropského výzkumu. Bylo vytyčeno sedm klíčových 
oblastí, mezi nimi i Technologie pro informační společnost.

eTEN
je komunitární program podporující rozvoj elektronických služeb
informační společnosti.
www.micr.cz

S t r u k t u r á l n í  f o n d y
STRUCTURAL FUNDS
Podporují strukturální vývoj regionů, usnadňují adaptaci pracovníků,
přispívají ke snížení nezaměstnanosti a podporují rozkvět odlehlých
oblastí. Mnohé projekty podporují elektronické vzdělávání a rozvoj
informačních technologií.
www.strukturalni-fondy.cz

EVROPSKÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ FOND (ERDF)
(EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND)
byl zřízen jako základní nástroj regionální politiky k financování
strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových pro-
gramů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování mezi-
regionálních nerovností. V současnosti je nejvýznamnějším ze struk-
turálních fondů.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF)
(EUROPEAN SOCIAL FUND)
poskytuje finanční prostředky na realizaci projektů zvyšujících životní
úroveň prostřednictvím zlepšení příležitostí pro zaměstnávání pra-
covníků ve společném trhu. Usiluje o snížení nezaměstnanosti,
usnadnění přístupu k zaměstnávání, zvýšení geografické a profesní
mobility pracovníků uvnitř Evropské unie a zvýšení jejich adaptability
na technologické změny, zejména prostřednictvím profesního vzdě-
lávání a rekvalifikací.
www.msmt.cz / www.mpsv.cz

AKTIVITY PODLE ČLÁNKU 6, 2000-2006
(ACTIONS UNDER ARTICLE 6 OF THE ESF REGULATION)
článek 6 podporuje inovační opatření zlepšující hlavní oblasti činnosti
ESF. Program podporuje využití ICT v rámci sociálního dialogu 
a snižuje sociální rozdíly prostřednictvím výpočetní techniky.

EQUAL
program ESF pro rozvoj lidských zdrojů je experimentální iniciativou
k ověření nových způsobů odstraňování diskriminace a nerovnopráv-
nosti těch, kteří hledají práci. Program „Adaptace ke změnám a NIT“
je primárně zaměřen na e-learning.
www.mpsv.cz

http://europa.eu.int/comm/education/programmes


