
ERASMUS+
Odborné vzdelávanie a príprava

ź Erasmobility – online pla�orma pre 
poskytovateľov OVP na vyhľadanie pra-
covných miest pre odbornú prax účastní-
kov mobilít, www.erasmobility.com 

Užitočné pla�ormy

Inšpirujte sa

 02 – 209 222 01 

 erasmusplus.sk 

 www.erasmusplus.sk 

 erasmusplus@saaic.sk

 h�ps://www.facebook.com/ErasmusplusSK/ 

Miesto pre Vaše poznámky

Kontakty:

811 04 Bra�slava

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Križkova 9

„  „Otvorila sa fantas�cká možnosť žiakom skvalitniť ich 
technické zručnos� a vedomos�, jazykové ako aj 
osobnostné. Žiaci sa oboznámili s novými metódami a 
formami vzdelávania v európskych krajinách - čím 
rozšírili svoje horizonty a získali kultúrne obohatenie. 
Porovnali a zhodno�li spôsob výučby a práce v praxi s 
cieľom prenosu inovácií do vysielajúcej inš�túcie.“ 

Študent Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici



Konkrétne dátumy nájdete na webovej 
stránke programu www.erasmusplus.sk, 
v čas� Ako získať  grant.

ź poskytovateľ OVP zriadený na Slo-
vensku, ktorý vysiela svojich učiacich 
sa a zamestnancov do zahraničia

Kto sa môže uchádzať o grant

ź koordinátor národného konzorcia 
zriadenom na Slovensku, ktoré tvoria 
minimálne 3 organizácie ak�vne 
v OVP

ź držiteľ Erasmus+ Charty mobility 
v OVP

ź akákoľvek iná organizácia/firma 
ak�vna na trhu práce a v oblas� OVP

Kedy a ako podať prihlášku
Termíny na podanie prihlášok, ktoré sa 
predkladajú iba elektronicky, stanovuje 
Európska komisia v aktuálnej výzve.

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 (KA1)
VZDELÁVACIA MOBILITA 
JEDNOTLIVCOV

 ďalší pracovníci zapojení do strate-
gického rozvoja  organizácie

Aká môže byť dĺžka projektu a jednej 
mobility?

ź projekt môže trvať od 12 do 24 
mesiacov

ź mobilita učiacich sa a čerstvých 
absolventov môže trvať od 2 týždňov 
do  3 mesiacov, v prípade dlhotrvajú-
cich ErasmusPro mobilít od 3 do 12 
mesiacov

ź mobilita môže trvať od 2 po sebe 
idúcich dní až po 2 mesiace

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 (KA2)
STRATEGICKÉ 
PARTNERSTVÁ

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  
A PRÍPRAVA

ERASMUS+ 

Aká môže byť dĺžka projektu?
ź projekt môže trvať od 12 do 36 

mesiacov

ź m ax i m á l n a  v ýš ka  g ra nt u  p re   
36-mesačný projekt je 450 000 €

ź výstupy projektov sú určené pre učia-
cich sa a zamestnancov poskytovate-
ľov OVP, odborníkov, špecialistov na 
trhu práce, nezamestnané osoby a 
výskumných pracovníkov

Aká môže byť výška grantu?

Kto sa môže do projektu zapojiť?

 

ź zamestnanci a žiaci, študen� a 
dospelí učiaci sa z organizácií zapoje-
ných do partnerstva

 Skúsení realizátori mobilitných pro-
jektov môžu získať Erasmus+ Chartu 
mobility v OVP, ktorá im umožňuje 
získať grant jednoduchším spô-
sobom.

Čo pokrýva grant?
ź z grantu je možné hradiť cestovné 

náklady a individuálnu podporu 
účastníkov mobilít, náklady spojené s 
organizáciou a zabezpečením mobilítKA 1

Aké mobility sa môžu v zahraničí reali-
zovať?

ź výučba/prak�cké vyučovanie pre 
zamestnancov u poskytovateľov OVP

ź učiaci sa v OVP, sprevádzajúce osoby, 
čerství absolven� (do 1 roka od 
ukončenia štúdia)

ź odborná príprava (prax/job sha-
dowing/ pozorovanie) pre zamest-
nancov v podnikoch alebo u poskyto-
vateľov OVP 

ź prak�cká stáž pre učiacich sa a čerst-
vých absolventov OVP v podnikoch 
alebo u poskytovateľov OVP

ź zamestnanci poskytovateľov OVP a 

Kto sa môže mobility zúčastniť?

ź podporovať inovácie a internacio-
nalizáciu v tomto sektore

ź podporovať reformy a modernizá-
ciu systémov OVP

ź skvalitňovať kompetencie a zruč-
nos� účastníkov OVP v súlade s po-
trebami trhu práce

Ciele programu Erasmus+ v odbor-
nom vzdelávaní a príprave

KA 2
Strategické partnerstvá sa delia  
na  2  typy:

ź Tvorba inovačných výstupov –  
hlavným výsledkom projektu sú 
intelektuálne výstupy, t. j. konkrétne 
produkty pre sektor odborného 
vzdelávania a prípravy 

ź Podpora výmeny dobrej praxe – 
vytváranie sie�, posilnenie medzi-
národnej spolupráce a zdieľanie 
nápadov, skúsenos� a metód

Partnerstvo
ź musia tvoriť minimálne 3 organizá-

cie z 3 rôznych krajín programu


