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Jean Monnet: Aktivity

• program Jean Monnet založen roku 1989 a 
otevřen všem zemím světa

• věnovaný památce Jeana Monneta (1887-1979)

• pokračuje i v rámci programu Erasmus+ jako 
samostatná aktivita

• řízený centrálně

• již 25 let existence



Celosvětová síť Jean Monnet
1989 - 2014

• 78 zemí po celém světě

• více než 800 univerzit nabízejících kurzy Jean Monnet jako součást studijních osnov

• Přes 4 200 projektů v oboru Studií Evropské integrace

• Více než 1 700 profesorů a 265 000 studentů každý rok



Zaměření Akcí programu 
Jean Monnet

• na podporu excelence ve výuce a výzkumu v oblasti 
studií EU 

• studium Evropy v její celistvosti se zvláštním 
důrazem na evropský integrační proces z hlediska 
vnitřních a vnějších aspektů

• na úlohu EU v globalizovaném světě a při podpoře 
aktivního evropského občanství

• na dialog mezi lidmi a kulturami



Hlavními obory jsou 
evropská studia:
• komparativního regionalismu

• ekonomie

• historie

• mezikulturního dialogu

• práva

• politologie a administrativy

• mezinárodních vztahů a diplomacie

• komunikační a informační studia

• interdisciplinární studia



Cíle Jean Monnet

• stimulovat výuku a výzkum o EU (katedry a výukové 
moduly Jean Monnet)

• vybavit studenty a mladé profesionály znalostmi o 
evropské integraci

• podporovat dialog mezi akademickou sférou 
a tvůrci politik

• podporovat inovace ve výuce a výzkumu (např. 
meziodvětvová a multi-disciplinární studia, 
vytváření sítí s dalšími institucemi)



Očekávané výsledky programu JM 
pro jednotlivce

• zvýšení zaměstnatelnosti a zlepšení kariérních 
vyhlídek absolventů

• zvýšení zájmu o porozumění EU a o účast na jejím 
fungování, které povede k aktivnějšímu občanství

• podpora mladých výzkumných pracovníků a 
profesorů, kteří se zabývají výzkumem a výukou v 
oblasti témat EU

• zvýšení příležitostí pro akademické pracovníky v 
oblasti profesního rozvoje



Očekávané výsledky aktivit JM 
pro zúčastněné organizace

• zdokonalení nebo inovace osnov

• přilákání vynikajících studentů

• posílení spolupráce s partnery z ostatních zemí

• zvýšení alokace finančních prostředků na výuku a 
výzkum na témata EU 

• podpora profesního rozvoje mladých výzkumných 
pracovníků a profesorů

• začleňování osvědčených postupů a nových témat 
týkajících se EU do studijních programů

• otevřenost vůči součinnosti s ostatními 
organizacemi



Typy aktivit Jean Monnet

Pedagogická a vědecká činnost
Moduly JM
Katedry JM
Centra excelence JM

Politická debata se s akademickou sférou
Sítě JM
Projekty JM

Podpora programu JM pro instituce a sdružení
Podpora programu JM pro instituce
Podpora programu JM Monnet pro sdružení



PEDAGOGICKÁ A 
VĚDECKÁ ČINNOST
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Moduly Jean Monnet

• krátký učební program/kurz v oblasti studií EU

• min. 40 vyučovacích hodin/ ak. rok

• skupinové přednášky, semináře, konzultace

• jeden obor evropských studií/víceoborový přístup

Pedagogická a 
vědecká činnost



Cíle modulů JM

• posílit výzkum a výuku výzkumníků a studentů v 
otázkách EU

• podporovat zveřejňování a šíření výsledků 
akademického výzkumu

• zvyšovat zájem a vytvářet budoucí centra znalostí o 
EU zejména v partnerských zemích

• zavádět nový úhel pohledu především do 
mimoevropských studií



Podporované aktivity 
Moduly JM

Moduly JM musí mít jednu z těchto forem:

• obecné/úvodní kurzy týkající se záležitostí EU

• specializovaná výuka o vývoji EU

• letní a intenzivní kurzy, které jsou plně uznávány



Kritéria způsobilosti
Moduly JM

Kdo může podat 
žádost?

• VŠ instituce z jakékoliv země světa
• VŠ instituce z programové země musí být držitelem ECHE
• VŠ instituce z partnerských zemí ECHE nepotřebují

Doba trvání
projektu

• 3 roky
• subjekt, s nímž byla uzavřena smlouva v předchozím období 

(2011) musí počkat 1 rok, než může opět požádat
• tentýž subjekt může podat žádost o nový modul JM, pokud se 

jeho obsah liší

Doba trvání 
činnosti

• min. 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce po 
dobu 3 po sobě jdoucích let v žádající instituci



Katedry Jean Monnet

• pedagogická pozice se specializací na studia EU pro 
profesory nebo odborné asistenty

• držitelem titulu musí být jeden profesor, který 
zajistí min. 90 vyučovacích hodin v akademickém 
roce

• skupinové přednášky, semináře, konzultace

• pokud VŠ instituce zřídila centrum excelence JM, 
musí katedra JM převzít akademickou odpovědnost 
za toto centrum

Pedagogická a 
vědecká činnost



Podporované aktivity 
Katedry JM

• prohloubení výuky v oblasti studií EU začleněné do 
oficiálních osnov VŠ

• sledování a výzkum témat EU, a to i na jiných 
úrovních vzdělávání (odborná příprava učitelů, 
povinná školní docházka)

• zajištění výuky o EU pro budoucí pracovníky v 
oblastech, po nichž je na trhu práce rostoucí 
poptávka

• podpora mladé generace učitelů a výzkumných 
pracovníků zabývajících se studiem EU



Kritéria způsobilosti
Katedry JM

Kdo může podat 
žádost?

• VŠ instituce z jakékoliv země světa
• VŠ instituce z programové země musí být držitelem ECHE
• VŠ instituce z partnerských zemí ECHE nepotřebují
• o grant nemohou žádat přímo jednotlivci

Profil kateder 
JM

• držitelé titulu katedra JM musí být stálými zaměstnanci  
žádající organizace (profesoři či odborní asistenci)

• nemohou být hostujícími učiteli

Doba trvání
projektu

• 3 roky
• subjekt, s nímž byla uzavřena smlouva v předchozím období 

(2011) musí počkat 1 akademický rok, než může opět podat 
žádost o stejnou aktivitu 

• tato povinná pauza neplatí, pokud subjekt žádá o akci 
odlišnou

Doba trvání 
činnosti

• min. 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce po 
dobu 3 po sobě jdoucích let v žádající instituci



Centra excelence JM

• centrum kompetencí a znalostí týkajících se témat EU 

• akademickou odpovědnost za toto centrum má držitel 
titulu katedra JM

• spojuje odborné znalosti a kompetence odborníků na 
vysoké úrovni

• usiluje o rozvoj synergií mezi různými obory a zdroji v 
rámci evropských studií

• vytváření společných nadnárodních vazeb s 
akademickými institucemi z jiných zemí

• oslovování studentů, tvůrců politik, státních 
zaměstnanců či široké veřejnosti

Pedagogická a 
vědecká činnost



Podporované aktivity 
Centrum excelence JM

• organizování a koordinace zdrojů souvisejících se 
studiem EU

• řízení výzkumných činností v oblastech týkajících se 
konkrétních témat EU

• rozvoj obsahu a nástrojů týkajících se témat EU

• posílení debaty a výměny zkušeností o EU

• systematické zveřejňování výsledků výzkumu



Kritéria způsobilosti
Centrum excelence JM

Kdo může podat 
žádost?

• VŠ instituce z jakékoliv země světa
• VŠ instituce z programové země musí být držitelem ECHE
• VŠ instituce z partnerských zemí ECHE nepotřebují
• o grant nemohou žádat přímo jednotlivci

Doba trvání
projektu

• 3 roky
• subjekt, s nímž byla uzavřena smlouva v předchozím období 

(2011) musí počkat 1 akademický rok, než může opět podat 
žádost o stejnou aktivitu. 

• tato povinná pauza neplatí, pokud subjekt žádá o akci 
odlišnou

Doba trvání 
činnosti

• 3 roky



POLITICKÁ DEBATA S 
AKADEMICKOU SFÉROU
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Sítě Jean Monnet
• podporují zakládání a rozvoj konsorcií 

mezinárodních účastníků v oblasti studií EU

• přispívají ke shromažďování informací, výměně 
osvědčených postupů a vytváření poznatků a 
propagaci evropského integračního procesu ve světě

• zdokonalování stávajících sítí, které podporují 
konkrétní činnosti

• projekty mezinárodního charakteru o min. 5 
institucích z různých zemí

Politická debata s 
akademickou sférou



Podporované aktivity 
Sítě JM

• shromažďování a propagace informací a výsledků 
týkajících se metod používaných při výzkumu a 
výuce 

• posílení spolupráce mezi různými vysokoškolskými 
institucemi a jinými příslušnými subjekty 

• výměna poznatků a odborných znalostí 

• podpora spolupráce pro výměnu poznatků 
týkajících se důležitých témat EU s veřejnými 
subjekty a útvary Evropské komise



Kritéria způsobilosti
Sítě JM

Kdo může podat 
žádost?

• VŠ instituce nebo jiná organizace z jakékoliv země světa 
působící v oblasti evropské integrace 

• žadatel musí být koordinátorem sítě, která zahrnuje min. 5 
zúčastněných institucí z 5 různých zemí

• v rámci této akce nemohou žádost podat určené evropské 
instituce (uvedené v právním základu programu Erasmus+)

Doba trvání
projektu

• 3 roky



Projekty Jean Monnet

• podporují inovace, vzájemné využívání poznatků a 
šíření evropského obsahu

• založeny na jednostranných návrzích, ačkoli 
navrhované činnosti mohou zahrnovat další 
partnery

Politická debata s 
akademickou sférou



Podporované aktivity 
Projekty JM

• projekty v oblasti inovací přezkoumají nové úhly 
pohledu a různé metodiky s cílem zvýšit přitažlivost 
témat EU a přizpůsobit je různým kategoriím cílové 
populace

• projekty za účelem vzájemného využívání poznatků 
usilují o posílení znalostí o EU v konkrétních 
kontextech

• projekty za účelem šíření obsahu se týkají 
především informačních činností a činností v oblasti 
šíření



Kritéria způsobilosti
Projekty JM

Kdo může podat 
žádost?

• VŠ instituce nebo jiné organizace zabývající se určitým 
tématem EU z jakékoli země světa

• žádost nemohou podat určené instituce (uvedené v právním 
základu programu Erasmus+)

• žádost nemohou podat ani základní a střední školy, mohou 
však aktivně přispívat k realizaci činností

• žádost podává pouze 1 instituce

Doba trvání
projektu

• 12 – 24 měsíců



PODPORA PROGRAMU JM 
PRO INSTITUCE A SDRUŽENÍ



Podpora pro instituce
• instituce zlepšující činnosti v oblasti výuky a odborné 

přípravy v souvislosti s tématy EU na postgraduální úrovni

• činnosti analyzující a popularizující témata EU a příslušnou 
výuku

Podpora pro sdružení
• sdružení jejichž cílem je přispívat ke studiu evropského 

integračního procesu

• sdružení by měla být mezioborová a otevřená všem

• měla by zastupovat akademickou obec v rámci studií EU na 
všech úrovních 

• oficiálně zaregistrovaná sdružení s právní subjektivitou

Podpora programu 
JM pro instituce a 

sdružení



Podporované aktivity 
Instituce

• shromažďovat, vypracovávat, analyzovat a šířit  
faktické údaje a poznatky o EU

• organizovat magisterské kurzy týkající se záležitostí 
EU nebo další odbornou přípravu pro odborníky z 
praxe, státní zaměstnance místních a regionální 
orgánů



Podporované aktivity 
Sdružení

• provádět statutární činnosti sdružení, např. vydávat 
bulletiny, vytvářet internetové stránky, pořádat 
výroční schůze, organizovat zvláštní propagační akce 
apod.

• rozšiřovat informace o EU mezi širší veřejností a 
podporovat tak aktivní občanství



Kritéria způsobilosti
Instituce a sdružení

Kdo může podat 
žádost?

Instituce
• instituce aktivní na poli studia evropské integrace z jakékoliv 

země světa
• žádat nemohou vymezené instituce JM a instituce EU 

uvedené v právním základu programu Erasmus+

Sdružení
• sdružení profesorů či výzkumných pracovníků specializujících 

se na studia EU z jakékoliv země světa
• výslovným účelem sdružení musí být přispívání ke studiu 

evropského integračního procesu
• sdružení musí mít víceoborový charakter

Doba trvání
projektu

• 3 roky



Maximální výše grantu dle akcí JM

Akce Erasmus+ Minimální počet 
zapojených zemí

Délka trvání

Moduly JM 30,000 € 1 3 roky

Katedry JM 50,000 € 1 3 roky

Centra excelence 
JM

100,000 €
1 3 roky

Podpora programu 
JM pro instituce

beze stropu
1 3 roky

Podpora programu 
JM pro sdružení

50,000 €
1 3 roky

Sítě JM 300,000 € 5 3 roky

Projekty JM 60,000€ 1 12 – 24 měsíců



Jean Monnet: Jak se zapojit?

• roční výzvy EK k předkládání návrhů projektů 

• návrhy hodnocené odborníky na základě relevance, 
kvality návrhu, kvality týmu, dopadu a diseminace

• žádosti se podávají přímo Výkonné agentuře 
(EACEA)



Výzva 2015 Jean Monnet

• Výzva 2015 – zveřejněna v říjnu 2014
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/2015-erasmus-plus-general-
call-for-proposals-published_en

• Termín pro podání žádosti: 26. 2. 2015

• Podrobnosti: Příručka k programu Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/index_en.htm

• Datum zahájení projektů: 1. 9. 2015

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/2015-erasmus-plus-general-call-for-proposals-published_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm


Užitečné odkazy: 

Aktivita Jean Monnet
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Erasmus+ Programme Guide a Výzva 2015
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/2015-erasmus-plus-general-

call-for-proposals-published_en

Jean Monnet Functional Mail-Box
EACEA-AJM@ec.europa.eu

Financování Jean Monnet aktivity v rámci 
programu Erasmus+
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/2015-erasmus-plus-general-call-for-proposals-published_en
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

