
ERASMUS+
Medzinárodná spolupráca vysokých škôl

Kedy a ako podať prihlášku? 

Termíny na podanie prihlášok, ktoré sa pred-
kladajú iba elektronicky, stanovuje v aktuál-
nej výzve Európska komisia. Konkrétne dátu-
my nájdete na webovej stránke programu 
www.erasmusplus.sk, v čas� Ako získať 
grant. 

Všetky prihlášky v sektore medzinárodnej 
spolupráce vysokých škôl sa zasielajú v pr-
vom kvartáli roka. Prihlášky v rámci Strate-
gických partners�ev sa zasielajú národnej 
agentúre v krajine koordinátora, ostatné 
prihlášky sa odovzdávajú priamo Výkonnej 
agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny 
sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

 02 – 209 222 01 

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

 www.erasmusplus.sk 

 erasmusplus.sk 

 erasmusplus@saaic.sk

„ „Dopad projektu na partnerov a ďalšie organizácie, 
zapojené do projektu, bol pozi�vny. V prvom rade je 
pres�žnou záležitosťou byť riešiteľom európskeho 
projektu Erasmus+, lebo to svedčí o kvalite inš�túcie 
ako aj projektového návrhu. Po druhé, projekt posky-
tuje prostriedky pre rozvoj témy, ktorá je pre inš�tú-
ciu dôležitá, je považovaná za inova�vnu a projekt 
poskytuje oficiálny rámec aj prostriedky pre riešenie 
danej problema�ky nielen v podmienkach domácej 
inš�túcie, ale aj v rámci zahraničného projektového 
partnerstva.“ 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Miesto pre Vaše poznámky

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

Križkova 9
811 04 Bra�slava



TYP PROJEKTOV
STRATEGICKÉ 
PARTNERSTVÁ

ZNALOSTNÉ ALIANCIE BUDOVANIE KAPACÍT
SPOLOČNÉ MAGISTERSKÉ 

PROGRAMY ERASMUS 
MUNDUS

JEAN MONNET EURÓPSKE UNIVERZITY

Témy Spoločné kurikulá , 
spolupráca s podnikmi, 
inova�vne vyučovacie 

metódy, podpora procesu 
uznávania kreditov, 
podpora ak�vneho 

občianstva a 
podnikateľského myslenia.

Témy musia zároveň 
napĺňať jednu z európskych 

priorít.

Rozvoj podnikateľského 
myslenia a zručnos�, 

výmena znalos� medzi 
vysokoškolským 

vzdelávaním a podnikmi.

Spoločné projekty - rozvoj 
kurikúl, modernizácia 

vysokých škôl.
Štrukturálne projekty - 
modernizácia systémov 

vysokoškolského 
vzdelávania.

Všetky študijné programy, 
na ktoré má vysoká škola 

platnú akreditáciu.

Ak�vity Jean Monnet:

Témy týkajúce sa štúdia 
o EÚ s presahom aj 
do iných odborov.

moduly, katedry, centrá 
excelentnos�, siete, 
projekty, podpora 

pre združenia.

Modely najlepšej praxe 
s cieľom postupne zvyšovať 

kvalitu, medzinárodnú 
konkurencieschopnosť a 
príťažlivosť európskeho 

vysokoškolského 
prostredia. 

Konzorcium Min. 3 partneri z 3 rôznych 
krajín programu, účasť 
partnerskej krajiny len 

v odôvodnenom prípade.

Min. 6 organizácií najmenej 
z 3 krajín programu, pričom 

min. 2 z nich sú vysoké 
školy a min. 2 podniky. Projekty zahŕňajúce viac 

krajín - min. 2 partnerské 
krajiny a 2 krajiny 

programu.

Národné projekty - min. 1 
partnerská krajina a 2 

krajiny programu.

Min. 3 vysoké školy 
z 3 rôznych krajín 

programu.

Siete Jean Monnet - min. 3 
krajiny programu, ostatné 
ak�vity min. 1 zapojená 

krajina (programová alebo 
partnerská).

Min. 3 vysoké školy z 3 
rôznych krajín programu.

Dĺžka trvania 
projektu

24 až 36 mesiacov 24 až 36 mesiacov 24 až 36 mesiacov 4 až 6 rokov 12 až 36 mesiacov 36 mesiacov

Rozpočet 
projektu

max. 12 500 €/mes.
700 000 €

pre 24 mes. projekty 

pre 36 mes. projekty 
1 000 000 €

min. 500 000 € 
max. 1 000 000 € 

Max. 4,4 mil. € na jeden 
spoločný magisterský 

program

30 000 € až 300 000 € 
v závislos� od druhu 

ak�vity

5 000 000 €

Rozpočtová 
kategória

Manažment a 
implementácia projektu, 
nadnárodné projektové 
stretnu�a, intelektuálne 

výstupy, 
vzdelávacie/vyučovacie/

školiace ak�vity, 
mul�plikačné poduja�a, 
špeciálne a mimoriadne 

potreby.

Riadenie projektu, 
projektové stretnu�a, 
intelektuálne výstupy, 

šírenie výsledkov, účasť 
na konferenciách, cestovné 

a pobytové náklady.

Náklady na zamestnancov, 
cestovné a pobytové 

náklady, náklady 
na zariadenie

a subdodávky, mimoriadne 
náklady.

Príspevok na náklady 
na riadenie konzorcia, 
náklady na pozvaných 
vedeckovýskumných 

pracovníkov a školiteľov,  
š�pendiá pre študentov.

Náklady na zamestnancov, 
cestovné a pobytové 

náklady, účasť 
na konferenciách, 

doplnkové ak�vity, náklady 
na subdodávky.

Náklady na zamestnancov, 
cestovné a pobytové 
náklady, individuálna 
podpora, zariadenie, 

ostatné náklady.

Webová stránka Web erasmusplus.sk Web EACEA – ErasmusPlus 
– Ac�ons –Key Ac�on 2 - 

Knowledge Alliances

Web EACEA – ErasmusPlus 
– Ac�ons – Key Ac�on2 – 

Capacity Building

Web EACEA – ErasmusPlus 
– Ac�ons – Key Ac�on1 – 

Erasmus Mundus

Web EACEA – ErasmusPlus 
– Ac�ons – Jean-Monnet

Web EACEA – ErasmusPlus 
– Ac�ons – Key Ac�on2 – 

European Universi�es


