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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla únorové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech.
V aktuálním vydání jako obvykle najdete řadu novinek z oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
V hlavních tématech informujeme o střednědobém hodnocení programu Erasmus+. V oblasti
vzdělávání a odborné přípravy se věnujeme zahájení dalšího ročníku soutěže k podpoře
jazykového vzdělávání. V oblasti výzkumu a vývoje přinášíme informace z jednání neformální
Rady pro konkurenceschopnost a informujeme o úspěchu česko-norské výzkumné spolupráce.
V oblasti mládeže jsme se zaměřili na novinky týkající se strukturovaného dialogu a Evrospké
dobrovolné služby. V oblasti sportu přínášíme informace z evropských jednání a pozvánku
na informační seminář k Evropské komise o možnostech podpory mezinárodní spolupráce.
Z oblasti profesních kvalifikací přinášíme novinky týkající se Evropského profesního průkazu.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílejí, zejména těm
kolegyním a kolegům, kteří touto formou sdílejí cenné postřehy z jednotlivých oblastí.
Přeji Vám, milí čtenáři, pěkné dny
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Střednědobé hodnocení programu Erasmus+
Během let 2016 a 2017 bude probíhat střednědobé hodnocení
programu Erasmus+, který slouží podpoře mezinárodní spolupráce
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v letech 2014
až 2020.
Evropská komise je na základě Nařízení, které definuje řízení
a implementaci programu, povinna do konce roku 2017 předložit průběžné (střednědobé) hodnocení programu
Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Zpráva bude
sestávat z národních zpráv jednotlivých programových zemí a z hodnocení nezávislého evaluátora vybraného
Evropskou komisí. Národní zprávy jednotlivých programových zemí mají reflektovat nejen proces implementace
programu Erasmus+, ale také dlouhodobé dopady předcházejících programů (program Celoživotního učení a Mládež
v akci) na národní úrovni.
V České republice je národní zpráva vytvářena ve spolupráci zástupců zodpovědného vnitrostátního orgánu, národní
agentury a externích odborníků.
Plánované procesy a záměry hodnotících zpráv jsou nově veřejně dostupné na webových stránkách Evropské komise a je
také možné k nim vyjádřit zpětnou vazbu, stejně tak je tomu i v případě Erasmus+ Mid-term Evaluation Roadmap.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Evropské komise, kde je možné se vyjádřit k plánovanému procesu střednědobého hodnocení programu
Erasmus+
Webové stránky programu Erasmus+ v České republice
Seminář Více informací o programu Erasmus+ na webových stránkách Evropské komise oblast odborného vzdělávání
Nařízení k programu Erasmus+ na webových stránkách EUR-Lex

3/datum vydání: 5. února 2016

AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Evropská jazyková cena za využívání inovativních metod ve výuce
jazyků
Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašují další ročník soutěže
o Evropskou jazykovou cenu Label. Cílem iniciativy je podporovat kvalitní inovační
projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit
jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce
jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit
zájem o oblast jazykového vzdělávání.
Přihlásit se může jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje
alespoň jednu z priorit pro rok 2016 a přináší do jazykové výuky nové metody
a přístupy. Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se
jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však
do tří let od jejich ukončení).
Ocenění může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání (školy, knihovny, neziskové organizace
apod.).
Přihlášky je možné zasílat do 15. března 2016.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: Shutterstock
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VÝZKUM A VÝVOJ
Jednání Rady pro konkurenceschopnost v Amsterdamu
Dne 27. ledna 2016 se v Amsterdamu konalo neformální jednání ministrů
pro výzkum. Delegaci České republiky vedl náměstek ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.
Ministři se sešli již 26. ledna v rámci gala večeře, na které byl hostem
nizozemského předsednictví v Radě EU Bill Gates.
Diskuse na jednání byly zaměřeny na výsledky ex-post hodnocení
7. rámcového programu, které uvedl předseda skupiny nezávislých
expertů, jež hodnocení v loňském roce provedla a výsledky a doporučení
Nizozemský státní tajemník pro vzdělávání, kulturu
představila v listopadu 2015. Delegace byly tehdy požádány, aby písemně
a vědu Sander Dekker a náměstek ministryně
zaslaly nizozemskému předsednictví příklady úspěšných projektů, které
školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
podle nich měly zásadní dopady pro společnost a pro Evropský výzkumný
prostor, ze kterých bude vytvořena brožura s příklady jedinečných výzkumných projektů financovaných ze 7. rámcového
programu. Česká republika přispěla třemi příklady, projektem Sylica (Synergies of Life and Material Sciences to Create
a New Future), projektem na vývoj léků proti HIV s účastí profesora Holého a projektem Euphresco, sítě na podporu
fytosanitárního výzkumu.
V druhé části dopolední diskuse se delegace zaměřily na návrhy jak zlepšit výzkumné programy v budoucnu. Odpolední
blok byl věnován rozpravě o zlepšení regulatorního prostředí pro inovace, která vychází z pracovního dokumentu
Evropské komise „Better regulation for innovation-driven investment at EU level“.
V rámci pracovního oběda přednesla úvodní řeč Neelie Kroes, místopředsedkyně Barrosovy Komise a bývalá komisařka
pro digitální agendu, jejímž tématem bylo usnadnění evropské vízové politiky pro zakladatele start – upů ze třetích
zemí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Další informace o jednání na webových stránkách MŠMT
Zdroj obrázku: Flicker/160127 Informal meeting ministers responsible for competitiveness (research).

29. zasedání ERAC
Ve dnech 14. a 15. ledna 2016 proběhlo v Amsterdamu 29. plenární zasedání ERAC (European Research Area and
Innovation Committee – Výboru pro evropský výzkumný prostor), který je strategickým poradním orgánem Evropské
komise a Rady EU pro naplňování Strategie Evropa 2020 a její vlajkové iniciativy Unie inovací. Současně je stěžejním
diskuzním fórem projednávajícím problematiku rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA).
Hlavním tématem 29. zasedání ERAC byla diskuze nad dosavadním pokrokem v naplňování opatření Cestovní mapy ERA
na léta 2015-2020 v národních strategických a koncepčních dokumentech členských států. Evropská komise dále
představila stávající stav činností Policy Support Facility a metodický přístup k přípravě Zprávy o pokroku Evropského
výzkumného prostoru (ERA Progress Report 2016). Byl projednáván návrh mandátu ERAC Working Group on Knowledge
Circulation a v této souvislosti proběhla i diskuze nad budoucím uspořádáním poradních a expertních orgánů ERA.
V rámci jednání představili zástupci nizozemského předsednictví v Radě EU holandský výzkumný a inovační systém.
Na závěr zasedání byly prezentovány priority nadcházejícího slovenského a maltského předsednictví v Radě EU.
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Česko–norský výzkum vyvíjí nový typ léčiva v boji proti rakovině
Česko–norský výzkumný program podporuje projekt Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
v Praze a jeho partnerů Univerzity a Fakultní nemocnice z norského Osla, který přispívá svými výsledky
na boj s rakovinou. Vědecký tým profesora Štěpánka využívá pro pokusy tzv. „magic bullet“
(kouzelnou kulku), což je léčivo, které cílí přesně na místo, kde je potřeba. Je však třeba vyvinout
nosiče tohoto léčiva, které nevyvolávají žádné reakce imunitního systému a po uvolnění léčiva
opustí lidské tělo, aniž by ho poškodily. Tým chce vyvíjet nosiče, na které by se daly používat nejen
v boji proti rakovině, ale také proti tuberkulóze a těžkým zánětlivým onemocněním. Ústav měl zatím
úspěchy se svými dosavadními výsledky až v testu v Japonsku.
Na tento účel projekt Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace (angl. MTBA) získal podporu
z programu ve výši 25,5 milionů korun.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o projektu na webových stránkách polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace
Zdroj obrázku: ÚMCH
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MLÁDEŽ
Národní zpráva o výstupech strukturovaného dialogu s mládeží
V prosinci 2015 byla ministryni školství, mládeže a tělovýchovy postoupena prostřednictvím
národní koordinační skupiny pro strukturovaný dialog Národní zpráva strukturovaného
dialogu s mládeží a organizacemi mládeže.
Dokument shrnuje výstupy strukturovaného dialogu s mladými lidmi ve IV. cyklu
(od 1. července 2014 do 31. prosince 2015), jehož tématem bylo posilování postavení
mladých lidí prostřednictvím politické participace mládeže a přístup mladých lidí k právům.
Na evropské úrovni byl proces završen přijetím Usnesení Rady o podpoře politické účasti
mladých lidí na demokratickém životě Evropy ministry pro mládež na listopadovém jednání
Rady ministrů zodpovědných za mládež. Národní zpráva se více orientuje na domácí kontext
a reflektuje český příspěvek do celoevropského procesu. Doporučení uvedená ve zprávě
se týkají zejména občanského vzdělávání zaměřeného na mládež v České republice, a to
nejen v systému formálního vzdělávání. Do konzultací, které jsou hlavním nástrojem pro
výměnu informací mezi mladými lidmi, odborníky, úředníky a politiky a Národní pracovní
skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží, se zapojilo 2215 osob. Strukturovaný dialog s mládeží probíhá v souladu
s Koncepcí na podporu mládeže na léta 2014–2020 a s Obnoveným rámcem evropské spolupráce pro oblast mládeže
na léta 2010–2018.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Národní zpráva na webových stránkách Strukturovaného dialogu s mládeží
Zdroj obrázku: Strukturovaný dialog s mládeží/Národní zpráva shrnuje uplynulý rok a půl strukturovaného dialogu v ČR

Evropská dobrovolná služba slaví 20 let
Už dvacet let se v rámci Evropské unie realizují projekty Evropské
dobrovolné služby (EDS). Díky nim se mohou mladí lidé ve věku 17 až 30
let stát až na rok dobrovolníky v zahraniční organizaci s grantovou
podporou programu Erasmus+. Do dnešního dne se do nich zapojilo téměř
100 000 mladých lidí, v roce 2020 by to měl být dvojnásobek. Jen v roce
2014 bylo EDS dobrovolníkem 10 000 lidí.
Dům zahraniční spolupráce plánuje k příležitosti výročí informační akce v regionech, speciál bulletinu Mozaika a novou
publikaci pro ty, kteří by se do projektů rádi zapojili. V druhé polovině roku se bude konat také mezinárodní setkání
pracovníků národních agentur programu Erasmus+, organizací zapojených do EDS a bývalých dobrovolníků. Účastnit se
budou zástupci Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska.
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SPORT
Velké sportovní akce ve světle narušené integrity sportu
Dne 15. ledna se uskutečnilo první zasedání Pracovní skupiny pro sport Rady
EU během nizozemského předsednictví v Radě EU, které se v oblasti sportu
hodlá zabývat především integritou sportu se zaměřením na transparentnost
a řádnou správu při přípravě, organizaci a odkazu velkých sportovních akcí,
prevencí dopingu a manipulací se sportovními soutěžemi, a v neposlední řadě
také prevencí násilí ve sportu na základní úrovni.
K tématu integrita sportu se zaměřením na transparentnost a řádnou správu při přípravě, organizaci a odkazu velkých
sportovních akcí přednesl předseda skupiny odborníků Torsten Weiden (Německo) doporučení týkající se odkazu velkých
sportovních akcí se zaměřením na sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost.
Dle zprávy je v současnosti patrný snižující se zájem o organizaci velkých sportovních akcí, protože řada z nich se ukázala
být ztrátová, nepřinesly žádný velký hospodářský užitek a občané mají pocit, že finanční prostředky mohly být lépe
investovány. Dle skupiny odborníků panuje také názor, že sportovní organizace mají zisky, zatímco náklady nesou občané.
Velmi negativně jsou vnímány současné korupční skandály a další kauzy spojené s narušením integrity sportu. Skupina
odborníků byla nucena také stanovit některé definice: velké sportovní akce, odkaz, udržitelnost, relevantní aktéři. Svá
doporučení pak strukturovala dle jednotlivých fází procesu (podání žádosti, operační fáze, odkaz) a dle jednotlivých aktérů
(sportovní organizace, žadatelé a organizátoři). Zpráva by měla být zveřejněna během března 2016.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o oblasti sportu na EU úrovni na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: MŠMT/Sport

Erasmus+ Sport informační den
Dne 3. března se uskuteční Erasmus+ informační den Evropské komise
ke kapitole financování sportu. Tento informační den je konán za účelem
poskytnutí informací potenciálním žadatelům a partnerům projektu
o možnostech využití finančního nástroje Erasmus+ (určeného na
podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu) pro financování
mezinárodních aktivit v oblasti sportu, které je spravováno centrálně Výkonnou agenturou Evropské komise (EACEA).
Informační den poskytne účastníkům mj. platformu pro setkání za účelem výměny osvědčených postupů z realizace
projektů mezinárodní spolupráce z minulých let programového období (2014 a 2015) a možnost navázaní spolupráce na
společných projektech. K dispozici bude i živý přenos na stránkách Výkonné agentury EACEA.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o info dni a živé vysílání na webových stránkách EACEA
Více informací o programu Erasmus+ na webových stránkách EACEA
Více informací o podpoře oblasti sportu v rámci programu Erasmus+ na webových stránkách programu národní agentury
v České republice
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
První žádosti o evropský profesní průkaz
Dne 18. ledna 2016 vstoupila v účinnost novela směrnice 2005/36/ES a s ní nové
instituty pro rychlejší a bezpečnější uznávaní odborných kvalifikací.
Jedná se zejména o evropský profesní průkaz, kdy celý proces ohledně jeho vydání je
veden elektronicky, prostřednictvím portálu Your Europe a systému pro výměnu
informací na vnitřním trhu. Přes krátký čas, kdy je možno o vydání tohoto průkazu
zažádat, bylo v rámci celé EU evidováno 170 žádostí, zejména od fyzioterapeutů
a zdravotních sester. Nejvíce žádostí bylo zasláno od italských státních příslušníků
a žadatelé směřují především do Francie a Velké Británie. Zájem o evropský profesní
průkaz předčil i očekávání Evropské komise.
Evropská komise rovněž spustila modul pro výstražný mechanismus, jehož prostřednictvím je oznamováno uložení
zákazu činnosti u vybraných, především u zdravotnických profesí. Bylo zasláno více než 262 výstrah o uložení zákazu
činnosti, zejména pro profesi zdravotní sestry. Nejvíce výstrah přichází z Velké Británie.
V průběhu příštích měsíců budou členské státy EU sbírat zkušenosti ohledně funkčnosti a efektivity těchto nových
institutů, které budou podkladem pro případnou revizi prováděcího nařízení.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Evropském profesním průkazu na webových stránkách Vaše Evropa
Zdroj obrázku: EurActiv
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Compulsory Education in Europe – 2015/16.
Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace: Public consultation on a renewed Modernisation Agenda for Higher Education in the European
Union - probíhá do 29. února 2015

EU KALENDÁŘ NA ÚNOR
12.02.2016
15.02.2016
15.02. až 16.02.2016
16.02. až 17.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
25.02.2016
29.02. až 01.03.2016

Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (High Level Group for
Joint Programming, GPC)/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za odborné vzdělávání a přípravu/Amsterdam
Konference vzdělávní a odborné přípravy - dovednosti pro celý život (Conference
Vocational Education and Training - skills for a lifetime/Amsterdam
Rada ministrů zodpovědných za vzdělávání, mládež, kulturu a sport (část vzdělávání)
/Brusel
Podskupina uznávání odborných kvalifikací pro architekturu/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Rada pro konkurenceschopnost/Brusel

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rks@msmt.cz, petra.kundeliusova@msmt.cz, tel.: 234 811 441
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