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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Politická dohoda o programe Erasmus+ 2021 – 2027 
 

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

rada informovala o dosiahnutí dohody medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ 

a Radou EÚ o podobe nového programu Erasmus+ 2021 – 2027. Táto dohoda ukončila trialógové 

rokovania a vyústila do schválenia právne záväzných textov Európskym parlamentom a Radou. 

S rozpočtom vyše 26 miliárd eur bude nový program Erasmus+ inkluzívnejší, inovatívny, 

zelený a zameraný na skvalitnenie v digitalizácii. Program bude zároveň kľúčovým pre 

dosiahnutie vízie Európskej komisie - európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. 

Cieľom nového programu je aktivizovať oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 

a športu na rýchle zotavenie a budúci rast.  

Erasmus+ predstaví aj niekoľko noviniek, napríklad zvýšenie dostupnosti a flexibilnejšie 

formáty mobilít, ktoré predstavujú nové možnosti pre širšiu skupinu študentov vrátane študentov 

a žiakov s nedostatkom príležitostí či znevýhodneného prostredia. Program rovnako podporí 

nové dôležité iniciatívy, akými sú Európske univerzity, Centrá odbornej excelentnosti, 

DiscoverEU a učiteľské akadémie Erasmus+. 

Politickú dohodu privítala aj eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru a vzdelávania 

Mariya Gabriel, ktorá dodala, že „ ...program Erasmus+ je jeden z našich hlavných programov. 

Za posledné tri desaťročia účasť na programe Erasmus+ zvýšila osobný, sociálny a profesionálny 

rozvoj viac ako 10 miliónov ľudí, z toho takmer polovici medzi rokmi 2014 a 2020. S takmer 

dvojnásobným rozpočtom na ďalšie programové obdobie budeme teraz pracovať na tom, aby sme 

v priebehu nasledujúcich siedmich rokov dosiahli ďalších 10 miliónov.“ 



V nasledujúcich krokoch je pre nový program Erasmus+ 2021 – 2027 potrebné, aby bol prijatý 

Viacročný finančný rámec (MFF) spolu s ratifikáciou rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Po jeho 

prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá je dočasným 

nástrojom určeným na oživenie Európy, najväčším stimulačným balíkom, aký bol kedy 

financovaný z rozpočtu EÚ. 

Viac informácií o prijatí dohody o podobe programu Erasmus+ 2021 – 2027 sa dozviete na 
webstránkach Európskej komisie. 
Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk  
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2317
http://www.erasmusplus.sk/

