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10 000 000 účastníkov v programe Erasmus+ 
 

Európska komisia informovala, že už viac ako 10 miliónov účastníkov využilo výhody 

programu Erasmus+ podporujúceho vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. 

Program Erasmus+ a jeho predchodcovia podporujú vzdelávanie v Európe a svete už od roku 

1987 a záujem zúčastniť sa programu neustále narastá. 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu začala program administrovať od 

roku 1997, teda zatiaľ čo Európa v júni oslavovala jeho 32. výročie, na Slovensku program 

funguje už 22 rokov.  Hoci Erasmus+ prešiel časom rôznymi drobnými obmenami, aj na 

Slovensku sa môžeme tešiť neustále zvyšujúcemu sa záujmu študentov, pedagógov, či 

vzdelávacích organizácii stať sa súčasťou jednej z najúspešnejších iniciatív Európskej únie. 

Dôkazom tohto trendu je nepochybne narastajúci počet predložených návrhov projektov 

v rámci ročných výziev. Tento rok národná agentúra evidovala 511 návrhov a schválila 

349 projektov, čo predstavuje 8% nárast oproti minulému roku. 

Aj tento nárast je jedným z dôvodov, prečo sa národná agentúra rozhodla vytvoriť interaktívnu 

mapu projektov v programe Erasmus+ na Slovensku. Mapa pomáha záujemcom 

vyhľadávať Erasmus+ projekty na celom Slovensku, pričom ponúka možnosť vyhľadávať 

podľa sektorov vzdelávania a podľa roku ich podania. 

Na úspech programu Erasmus+ už zareagoval aj Európsky parlament, ktorý uznal, že 

výmenný program pomáha budovať európsku identitu a v súčasnosti študentom umožňuje 

vykročiť z dezinformačných bublín. Poslanci navrhli, aby program Erasmus+ po roku 2020 

viac podporoval celoživotné vzdelávanie, ale napríklad aj to, aby sa rozpočet pre program 

trojnásobne navýšil. V uznesení parlamentu sa uvádza, že viac vyčlenených financií má zaistiť, 

aby sa tohto programu mohlo zúčastniť viac ľudí a aby boli poskytované granty lepšie 

prispôsobené ich potrebám. Návrh musí byť ešte odsúhlasený Radou EÚ. Na posledný rok 



v rámci programového obdobia 2014 – 2020 zatiaľ Európska komisia pre program Erasmus+ 

navrhla vyčleniť 2,8 miliardy eur. 

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk. 

 


