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CZELO 2021

• Součást Domu zahraniční spolupráce – oddělení pod ředitelem
DZS

• Nová adresa: Rue Montoyer 23, Brussels
• Tým 7 lidí
• Podpořeno grantem MŠMT (výzkum) a ze zdrojů DZS

(vzdělávání)
• Všechny služby jsou poskytovány zdarma
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Proč je důležité 
míti kancelář v 
Bruselu?

Chtěli bychom, aby ČR všichni viděli 
jako skvělého partnera pro 
mezinárodní vzdělávání a výzkum. 
Ale když nás neuvidí osobně, tak 
jsme jen hlas na Teamsech!

Sledujeme dění v 
oblasti vzdělávání a 

výzkumu

Informujeme a 
nabízíme konzultace

Vytváříme sítě, které 
rozšiřujeme a 

rozvíjíme

Propagujeme 
vzdělávací a 

výzkumné organizace 
a instituce

Podporujeme 
mezinárodní aktivity 

českých aktérů

Jsme podpůrný bod v 
Bruselu
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Programy zájmu
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Pokračování a rozvoj hlavních aktivit kanceláře

• Zviditelňování českých vědecko-výzkumných subjektů v Bruselu,
mezi partnery a zástupci EU institucí

• Monitoring vývoje evropské výzkumné agendy a politiky
• Organizace různých akcí (partnerské burzy, konference, workshopy

atp.)
• Podpůrný bod pro české vědce a výzkumníky v Bruselu
• Vyhledávání partnerů (Partner search)
• Organizace odborných stáží

CZELO - Věda a výzkum
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• Zviditelňování českých vzdělávacích subjektů v Bruselu, mezi 
partnery a zástupci EU institucí

• Monitoring vývoje evropské vzdělávací agendy a politiky
• Organizace různých akcí (konference, webináře atp.)
• Propojování české vzdělávací komunity a relevantních 

partnerů
• Podpůrný bod pro českou vzdělávací komunitu v Bruselu
• Centralizované aktivity Erasmus+

CZELO – Vzdělávání
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Erasmus Mundus – VŠ
• Joint Master
• Design Measures

Aliance pro inovace – VŠ + VVI + subjekty na trhu práce + VET
• Aliance pro vzdělávání a podniky
• Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Budování kapacit v oblasti VŠ
Jean Monnet – VŠ

• Katedry / Moduly / Centra excelence
• Školení pro učitele

Centra excelence VET – subjekty trhu práce + VET + VVI
Pedagogické akademie Erasmus+ – poskytovatelé počátečního 
vzdělávání a dalšího profesního rozvoje učitelů (VŠ)
Evropské univerzity – VŠ
Erasmus+ Sport

Erasmus+ Centralizované 
aktivity

spravuje EACEA v Bruselu
Evropská výkonná agentura 
pro vzdělávání a kulturu



8

IGLO – Informal Group of Liaison Offices
for RDI

• Založeno v roce 1992

• Sdružení styčných kanceláří pro VaVaI
sídlících v Bruselu

• Sdílení informací

• Pracovní skupiny

• Partner search 

• 26 zemí, 28 členů

• www.iglortd.org 

https://www.iglortd.org/
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Naši partneři

IGLO Network
– Informal Group of
Liaison Offices for

RDI in Brussels

ACA
– Academic
Cooperation
Association

Další organizace v 
Bruselu

Česká státní správa a 
zastoupení v Bruselu

Univerzity, vzdělávací 
instituce, veřejné i 

soukromé výzkumné 
organizace a ústavy

Krajské zastoupení
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• Březen a říjen 2022 – Školení pro projektové manažery ze zemí V4

• Září 2022 – Série webinářů Find your place on the map: How to be more visible in Brussels?

• 13. září 2022 – Neformální diskuze na téma implementace pečetě excelence v rámci projektů 
Evropské rady pro inovace

• 25. října 2022 – Webinář na téma Nového evropského Bauhausu

• 29. listopadu 2022 - Science Café v podobě panelové debaty na téma Budoucnosti GMOs

• 13.prosince 2022 - Rozmanitost inovací v českých regionech

https://www.youtube.com/channel/UCopf97CtgMG-6OvDPcgmdww/videos
https://www.youtube.com/channel/UCopf97CtgMG-6OvDPcgmdww/videos
https://www.dzs.cz/clanek/na-letosnim-poslednim-science-cafe-priblizili-vyzkumnici-problematiku-genove-editace-gmos
https://www.dzs.cz/clanek/ceske-regiony-debatovaly-na-tema-inovaci-evropskeho-inovacniho-ekosystemu-v-bruselu
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• 29. – 31. března 2023 v Bruselu
• Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových

manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z
Bruselu

• 35 účastníků z celé Evropy

V4 školení projektových 
manažerů

Zaregistrujte se do 29. ledna 
zde.

https://www.dzs.cz/clanek/prihlaste-se-na-skoleni-projektovych-manazeru-zemi-v4-0
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Denisa Fančová

Senior konzultant pro výzkum

denisa.fancova@dzs.cz

Bára Křenek Sobotková

Senior konzultant pro vzdělávání

bara.sobotkova@dzs.cz

Neváhejte nás kontaktovat:

Lenka Procházková

Vedoucí kanceláře CZELO

lenka.prochazkova@dzs.cz

mailto:denisa.fancova@dzs.cz
mailto:Bara.sobotkova@dzs.cz
mailto:lenka.prochazkova@dzs.cz


Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

@dzs_cz

CZELO_Brussels
@dzs_cz

@dzs_cz

Děkujeme za pozornost.

@czelobrussels
@dumzahranicnispoluprace

Czech Liason Office for Education 
and Research (CZELO)
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels, Belgium

czelo@dzs.cz
www.czelo.cz

http://www.instagram.com/dzs_cz/
https://twitter.com/CZELO_Brussels
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
https://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
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