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Program Erasmus+  

2 

 
• Program EÚ, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú 

prípravu, mládež a šport 
   (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie, odborné 

vzdelávanie, vzdelávanie dospelých) 

• Financuje programy, projekty a mobility 
• Podporuje spoluprácu v rámci Európy a spoluprácu s 

partnerskými krajinami  



Všeobecné ciele pre oblasť VŠ vzdelávania 

• stratégia Európa 2020 
 

• strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020) 
 

• udržateľný rozvoj partnerských krajín v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania  
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Akcie programu Erasmus+ 

KA1 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
KA2  
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 
osvedčených postupov 
KA3  
Podpora reformy politiky 
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Možnosti spolupráce s partnerskými 
krajinami v rámci KA1 a KA2 

 KA1 
 Medzinárodná mobilita (mobilita medzi krajinami 

programu a partnerskými krajinami) 
 Spoločné študijné programy 
KA2 
 Strategické partnerstvá 
 Znalostné aliancie 
 Budovanie kapacít (Tempus) 
 
 Jean Monnet 
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Oprávnené krajiny 
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Krajiny programu Erasmus+ 
• členské štáty EÚ 
• Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko  
Stop má Švajčiarsko 
Partnerské krajiny – 5 finančné nástroje / 13 regiónov 
1.IPA (Instrument for Pre-Accession) 

2.ENI (European neighbourhood Instrument)  

3.DCI  (Development Cooperation Intstrument)  

4. PI (Partnership instrument) 

5. EDF (European Development Fund) – stop 2015 

 
 



Partnerské krajiny  

IPA (Instrument for Pre-Accession) 

Západný Balkán (1) 
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, 
Srbsko 

Východné partnerstvo (2): Arménsko, Azerbajdžan, 
Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina 

ENI (European neighbourhood Instrument)  

Južné Stredozemie (3): Alžírsko, Egypt, Izrael,  
Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria,  
Tunisko 

Rusko (4 ) : v projektoch „Budovanie kapacít“ stop 2015 
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Partnerské krajiny  

DCI (Development Cooperation Intstrument)  

Ázia (6): Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, Čína, Severná   
Kórea, India, Indonézia, Laos, Malajzia, Maledivy, Mongolsko, 
Mjanmarsko, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko 
a Vietnam 

Stredná Ázia (7): Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, 
Turkménsko, Uzbekistan 

Latinská Amerika (8): Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, 
Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, 
Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela 

Irán, Irak, Jemen (9) stop 2015 
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Partnerské krajiny  

Juhoafrická republika (10) 
Africké,karibské a tichomorské štáty (11) – stop 2015 

PI (Partnership instrument) 

Vyspelé krajiny sveta (12,13): Kanada, USA 
Austrália, Bahrajn, Brunej, Kanada, 
Hong Kong, Japonsko, Južná Kórea, Kuvajt, Macao, Nový Zéland,  
Omán, Katar, Saudská Arábia, Singapur, Taiwan, Spojené arabské 
emiráty, USA 
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Vzdelávacia mobilita jednotlivca – KA1 

• Medzinárodné otvorenie programu 
Erasmus+  

• Viac mobilít študentov a pracovníkov 
VŠ do/z EÚ 

Medzinárodná 
mobilita  

(international 
credit mobility) 

• Spoločné mgr. študijné programy  
ponúkané konzorciami z EÚ a mimo EÚ   

• Pokračovanie Erasmus Mundus, Akcia1 

Spoločné študijné 
programy 

(Degree mobility) 
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Vzdelávacia mobilita jednotlivca – KA1 

Decentralizované  akcie – národná agentúra  

 medzinárodná mobilita 
 
Centralizované akcie  -Výkonná agentúra v Bruseli 

(EACEA) 
 spoločné magisterské programy 
 pôžičky pre magisterské štúdium 
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KA1- Medzinárodná mobilita  

• založená na klasickej Erasmus mobilite (medzi-
inštitucionálna dohoda, Zmluva o štúdiu), 

• mobility pre BC, Mgr. PhD. študentov a pracovníkov 
VŠ medzi krajinami programu a partnerskými 
krajinami,  

• 135 000 študentov a pracovníkov VŠ do roku 2020, 
• riadené národnými agentúrami v krajinách programu, 
• prihlášky sa podávajú v NA (SAAIC). 
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Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 
osvedčených postupov -  KA2 

•Vytváranie inovatívnych postupov      
(kurikulá, spoločné študijné programy) 
• Spolupráca s inštitúciami, spolupráca s 
priemyslom  

Strategické partnerstvá 
v oblasti vzdelávania a 

odbornej prípravy 
 

• Spolupráca vysokých škôl s podnikmi 
• Podpora inovácií vo VŠ vzdelávaní,   
podnikaní a v širšom soc.ekon.prostredí  

 
Znalostné aliancie 

 
• Modernizácia VŠ vzdelávania v 

partnerských krajinách 
• Južné Stredozemie, východná Európa, 

západný Balkán, Ázia/Stredná Ázia , 
Latinská Amerika a Južná Afrika 

• Mobility študentov a učiteľov 

Budovanie kapacít 
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Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 
osvedčených postupov -  KA2 

Decentralizované  akcie – národná agentúra Erasmus+  
  strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a 

odbornej prípravy 
 
Centralizované akcie Výkonná agentúra v Bruseli 

(EACEA) 
 Znalostné aliancie 
 Budovanie kapacít 
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Podpora reformy politík - KA3 

 
• Modernizácia politík VŠ vzdelávania 

    (ECTS, EQF, Bolonský proces,)  

• Sieť expertov pre oblasť reformy VŠ vzdelávania 

• Podujatia, štúdie, vzájomné sa učenie na 
medzinárodnej úrovni 

• Celosvetové združenie absolventov Erasmus+  

• Propagácia VŠ vzdelávania v Európe v zahraničí 
(veľtrhy, webové stránky) 
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Špecifické akcie/samostatné akcie 
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Jean Monnet 
podpora excelentnosti vo vyučovaní a výskume v 

oblasti európskych štúdií. 
Šport 

podpora správneho riadenia v športe 

 
Decentralizované akcie riadené 
Výkonnou agentúrou v Bruseli 

 



Financovanie spolupráce s partnerskými 
krajinami  

• finančné prostriedky z Okruhu 4 (Heading 4) 
• „credit mobility” rozpočet zo 4 finančných nástrojov 
    (IPA, ENI, DCI, PI,) 
• výber financovaných vysokých škôl – externí 

hodnotitelia 
• Limitovanie odchádzajúcich študentov do niektorých 

regiónov 
• Limitovanie krajín pri projektoch „ Budovanie 

kapacít“  
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Financovanie – „credit mobility“ v KA1 
do/z partnerských krajín 

Rozpočet na rok 2015 – 1 781 982 € 
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Finančný nástroj
Medzinárodná mobilita 

(€) 2015
Približne - počet mobilít           

v roku 2015
ENI    Južné stredozemie 388 318 62
ENI  Východné partnerstvá 293 304 47
Rusko 181 867 29
DCI  Latinská Amerika 82 219 13
DCI   Ázia 252 823 40
DCI   Centrálna  Asia 71 119 11
DCI   Južná Afrika 23 021 4
IPA Západný Balkán 
Východné partnerstvo 328 328 53
PI    USA Kanada 78 108 12
PI    Vyspelé krajiny- Ázia, 
Australia, Nový Zéland 82 874 13

Spolu 1 781 982 285



Financovanie - obmedzenia 

ENI (východné partnerstvo a južné stredozemie)  
Minimum 90% z grantu musí byť použitý  pre prichádzajúcich   
študentov/učiteľov 
 

DCI (Ázia, Stredná Ázia, Latinská Amerika, Južná Afrika) 

Môžu sa vysielať len študenti III. stupňa a učitelia 
 

IPA/PI nie sú žiadne obmedzenia  
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Zapojenie VŠ sa do spolupráce s partnerským 
krajinami  

Decentralizované akcie 
 on-line prihláška/projekt do národnej agentúry 
 predkladá vysoká škola (nie fakulta) 
 hodnotené dvoma expertmi 

 
Centralizované akcie 

 on-line prihláška do Výkonnej agentúry v Bruseli 
 hodnotené v Bruseli  
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Termíny 

KA1 
Mobilita jednotlivcom    4. marec 2015 
Spoločné magisterské    4. marec 2015 
študijné programy  
KA2 
Strategické partnerstvá       30. marec 2015 
Budovanie kapacít v oblasti 
VŠ vzdelávania     10. februára 2015 
Znalostné aliancie   26. februára 2015 
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Program Erasmus +  

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

 
• IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre 

mládež a šport 
www.erasmusplus.sk 

http://eacea.ec.europa.eu 
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http://www.erasmusplus.sk/


Ďakujem za pozornosť! 
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