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• 
 
 

Spája predchádzajúce programy  
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže: 

 LLP, Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ... 
 

jeden spoločný program ERASMUS+ 
 

- SYNERGIA medzi sektormi  
 

- dôraz na CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE - prepojenie 
formálneho   a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 

 
- PREPOJENIE sveta vzdelávania so svetom práce 

 

 
 



Program Erasmus+  
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• 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 (krajiny sveta okrem krajín 
zapojených do programu)  



Čo prináša Erasmus+ v roku 2015 
 
 Dve vysoké školy, ktorým bola udelená Erasmus Charta 
     Dubnický technologická inštitút v Dubnici nad Váhom 
     Vysoká škola Giethe Uni Bratislava 
 
 Mobility do/z partnerských krajín 
 
 Viac IT nástrojov (lepšie fungovanie IT nástrojov? ) 

 
 Predkladanie správ on–line všetkých dokumentov 

 
 

 

 

4 



 

 
 Dve úrovne riadenia ... 

Kľúčová akcia 1 

 Štruktúra programu Erasmus+ 
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Centralizované 

 
... a dva typy decentralizovaných projektov 

Kľúčová akcia 1: 
Vzdelávacia 

mobilita 
jednotlivcov 

Kľúčová akcia 2 

Kľúčová akcia 3 

+ Jean Monnet  

+ Šport 

Decentralizované 

Kľúčová akcia 2: 
Strategické 
partnerstvá 



Riadenie programu Erasmus+  
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Európska komisia (za podpory národných autorít) 

Centralizované aktivity 

EACEA - Európska výkonná 
agentúra pre vzdelávanie, 

audiovizuálnu oblasť a kultúru 

Decentralizované aktivity 

SAAIC – Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu 

IUVENTA – Národná agentúra 
programu Erasmus+                               
pre mládež a šport 



Akcie programu 
Akcie programu v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

Kľúčová akcia 1 (KA1) 
Vzdelávacia mobilita  jednotlivcov 
Spoločné magisterské štúdiá Erasmus Mundus          
Kľúčová akcia 2 (KA2) 
Strategické partnerstvá 
Znalostné aliancie 
Budovanie kapacít v oblasti VŠ vzdelávania (Tempus) 
Jean Monnet   
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 Mobilita medzi krajinami programu („intra-
European mobility“) 

 
 Medzinárodná mobilita - mobilita medzi 

krajinami programu a partnerskými krajinami 
(„international credit mobility“)   
 

 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

(KA1) 
 



 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

(KA1) 
 

Podporuje: 

• mobilitu študentov VŠ za účelom štúdia a stáže 

• mobilitu absolventov za účelom stáže 

• Mobilitu zamestancov vysokých škôl za účelom 
výučby a školenia 
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Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
(KA1) 

Trvanie  projektu:  16 alebo 24 mesiacov  
 
Oprávnení žiadatelia: vysokoškolské inštitúcie (univerzity),  
ktorým bola pridelená ECHE a Konzorciá 

 
Mobilita študentov (Bc., Mgr., PhD.)/absolventov – 3 -12 mesiacov 
• každý študent – max. 12 mesiacov/v každom stupni vzdelávania 
• študenti medicíny maximálne 24 mesiacov počas štúdia 
 
Mobilita zamestnancov VŠ – od 2 dní do 2 mesiacov 
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Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

(KA1) 
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY:  
Cestovné náklady – vzdialenostné pásma (len pracovníci VŠ) 
Individuálna podpora pobytových náklady – dĺžka mobility a cieľová 
krajina (Mobility Tool) 
Rovnaká výška mesačných grantov na mobilitu ako v roku 2014 
Organizácia mobility –  grant na účastníka  
(do 100 mobilít/350 €, nad 100 mobilít/200 €)  
 
 REÁLNE NÁKLADY:  
 Špeciálne potreby 
 Mimoriadne náklady 
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Novinky/Zmeny/Upozornenia 
 

• Mobilita učiteľa za účelom výučby  
8 hodín/týždeň. Ak ide na viac ako 1 týždeň, počet 

hodín sa vypočíta proporcionálne 
(Príklad: 
1 týždeň + 2 dni = 8 hodín + 3 hodiny= 11 hodín) 
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Novinky/Zmeny/Upozornenia 
 
• Mierne zmenený e-formluár  KA1 
• Mesiac – 30 dní (Mobility Tool) 
• Mobilita/študent/štúdium (2 mesiace štúdium + 

1mesiac stáž) 
    (vykazuje sa v MT ako štúdium) 

• Možnosť predĺžiť zmluvu zo 16 na 24 mesiacov 
• Transparentnosť výberového procesu 
• Evidencia zložiek mobilít 
• Študentské pôžičky – letný semester 2015 ? 
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Novinky/Zmeny/Upozornenia 
• Dodržiavanie Erasmus Charty/EPS 

• Informačná kampaň (webová stránka, letáky a pod.)  
• Bilaterálne dohody  
• Jasne stanovené možnosti pre absolventov ! 
• Monitoring a finančná kontrola národnou agentúrou 
• Systém prideľovania finančných prostriedkov ako v 

roku 2014 (plán, počet študentov, čerpanie fin. 
prostriedkov)  

• ERACON – príležitosť pre Erasmus koordinátorov 
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Termíny 
predkladania prihlášok na KA1 v oblasti VŠ vzdelávania 

Termín: 4. marec 2015 
 
 Mobilita medzi krajinami programu 
 Mobilita medzi programovými krajinami a 

partnerskými krajinami       
 Akreditácia konzorcia    
 Spoločné magisterské študijné programy Erasmus 

Mundus (EACE) 
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Termíny 
predkladania prihlášok na KA2 v oblasti VŠ vzdelávania 
 
Budovanie kapacít 
v oblasti VŠ vzdelávania         10. februára 2015 
 
Znalostné aliancie                  26. február 2015 
 
Strategické partnerstvá          31. marca 2015  
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Termíny 
Výzva 2015 

na predkladanie žiadosti o špeciálny grant 
(Výzva spolu s formulármi bude zverejnená v marci 2015) 

 
Termín: 30. júna 2015 
• Žiadosť predkladá vysoká škola spolu s prihláškami 

žiadateľov  
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IUVENTA – NA                
pre mládež a šport  
(SK2) 

SAAIC – NA pre 
vzdelávanie a odbornú 
prípravu (SK1) 

školské vzdelávanie 
 

 

odborné vzd. a príprava 
 
 

vysokoškolské vzdelávanie 
 
 

vzdelávanie dospelých 
 

www.erasmusplus.sk 

Národné agentúry 
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mládež 



 
   Ďakujem za pozornosť. 
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