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Erasmus+ 
(2014 – 2020) 

→   väčšie prepojenie medzi programom a politickými cieľmi 

→   prepájanie sveta vzdelávania so svetom práce 

→   dôraz na CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE - viac synergie 
a prepojenia medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním  
a informálnym učením sa 

→   viac prierezových/medzisektorových  partnerstiev 

→   silný dôraz na pridanú hodnotu EÚ 
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Nové výzvy EÚ   
• ekonomická kríza a vysoká nezamestnanosť mládeže 
• nedostatok potrebných zručností absolventov 
• rastúce požiadavky po vysokokvalifikovaných 

zamestnancoch 
• internacionalizácia vzdelávania 
• potreba prepojiť vzdelávanie a svet práce 
• vývoj a potenciál informačných a komunikačných technológií 

(IKT) 
• prepojenie formálneho, neformálneho vzdelávania            

a informálneho učenia sa 
• podpora znevýhodnených skupín (vrátane migrantov  

a utečencov) 
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Politiky a ciele    
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 Európske priority vo všetkých sektoroch 
vzdelávania  a odbornej prípravy: ŠV, OVP, VŠV, VD 

 
 Širší geografický záber - medzinárodnú spoluprácu 

nielen v rámci Európy, ale aj v ďalších regiónoch 
sveta 

=  
prostredníctvom projektov: 

 mobilitné projekty, strategické partnerstvá. 
 
 

Čo podporuje Erasmus+ ?  
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Dôležité prvky Erasmus+ 
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Medzinárodný 
rozmer 

Viacjazyčnosť 

Ochrana                           
a bezpečnosť 

účastníkov 

Uznávanie a validácia 
zručností, kvalifikácií  

- Europass; 
Youthpass; EQF; 

ECTS; ECVET; EQAVET  Diseminácia                        
a využívanie výsledkov 

projektov 

Otvorený 
prístup               

k výstupom projektov 

Rovnosť                         
a inklúzia 



Riadenie programu Erasmus+  
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Európska komisia (za podpory NAU) 

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 



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 

Národné agentúry 
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mládež 



 kapitoly:  
• vzdelávanie a odborná príprava 
• mládež 
• šport 
 
 krajiny: 
• krajiny programu: členské štáty, krajiny EZVO (Island, 

Lichtenštajnsko, Nórsko), kandidátske krajiny (Macedónsko  
a Turecko)  

• partnerské krajiny: Sprievodca programom (regióny 1 – 
12) + Švajčiarsko 
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Erasmus+ 
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77,5% 

10,0% 

3,5% 
3,4% 

1,9% 1,9% 1,8% 

vzdelávanie a odborná 
príprava 77,5% 

mládež 10,0% 

študentské pôžičky 3,5% 

národné agentúry 3,4% 

administratívne náklady 1,9% 

Jean Monet 1,9% 

šport 1,8% 

Celkové rozdelenie rozpočtu 



 

 
 Dve metódy riadenia ... 

Kľúčová akcia 1 

 Štruktúra  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 



ERASMUS+ 
Vzdelávanie a odborná príprava  



 
KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  

 Mobilitný projekt  
→ v súlade s potrebami účastníkov mobility a s internými 

plánmi internacionalizácie, budovania kapacít  
a modernizácie organizácií 

 
→ Inštitucionálny prístup - žiadosti o grant na mobilitný  

projekt nepodávajú individuálne osoby, ale vedenie 
školy/organizácie za svojich zamestnancov/žiakov 
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Ciele projektov - akcia KA1  
• Pre inštitúciu: 

- modernizácia a internacionalizácia vzdelávacej inštitúcie 
 

• Pre zamestnancov a pracovníkov:   
- zlepšenie odborných a jazykových kompetencií 
- zlepšenie pripravenosti na zmeny  
- zvýšenie kvality vo výučbe a učení 
 

• Pre žiakov OVP, študentov VŠ a mladých ľudí:  
- osobný rozvoj  
- zlepšenie vzdelávacích výsledkov   
- zvýšenie zamestnateľnosti  
 
 



 
KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  

  
→   Decentralizované aktivity: 
• Mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy: 
zamestnancov  
študentov VŠ a žiakov OVP 

 
→    Centralizované aktivity: 
• Spoločné magisterské študijné programy Erasmus 

Mundus 
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KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií 
a výmena osvedčených postupov 

 Decentralizovaná aktivita: 
• Strategické partnerstvá  
 

Centralizované aktivity: 
• Znalostné aliancie (VŠ) 
• Aliancie pre sektorové zručnosti - partnerstvá 

veľkého rozsahu medzi svetom práce a inštitúciami vzdelávania                        
a odbornej prípravy 

• Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania  

 
Podporné IT platformy: e-Twinning, Gateway, Epale, Youthportal 
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• podpora inovácií a kvality vo vzdelávaní a odbornej 
príprave 

• spolupráca, sieťovanie a vzájomné učenie sa 
• rozvoj kompetencií 
• uznávanie a validácia kompetencií 
• rozvoj podnikateľského myslenia a zručností 
• podpora kapacít zapojených inštitúcií 

17 

Strategické partnerstvá  
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KA2 

Znalostné aliancie 
(VŠ) a Aliancie 
pre sektorové 

zručnosti (VET) 

Projekty na 
budovanie 

kapacít 

Strategické 
partnerstvá 

Podporné IT 
platformy 

Jednosektorové 
/ 

medzisektorové 
NA 

Výkonná 
agentúra  
v Bruseli 

Výkonná 
agentúra  
v Bruseli 



Ciele: 
 vytvoriť nové, inovatívne a multidisciplinárne prístupy k výučbe 

a vzdelávaniu, 
 podnietiť podnikateľstvo a podnikateľské zručnosti 

pedagogických zamestnancov vysokých škôl a zamestnancov 
podnikov, 

 uľahčiť výmenu, odovzdávanie a spoločnú tvorbu znalostí. 

 

19 

Znalostné aliancie 
(vysoké školy)  



 
Aliancie pre sektorové zručnosti sú otvorené všetkým sektorom 

hospodárstva, ktoré definuje Eurostat NACE – Štatistická klasifikácia 
hospodárskych aktivít v Európskej únii.  

Ciele: 
• hodnotenie zručností v jednotlivých hospodárskych sektoroch 
• podpora zamestnanosti 
• podpora prepojenia medzi a svetom práce 
• prispievanie k vypracovaniu nových študijných a učebných plánov pre 

jednotlivé sektory  
• rozvíjanie inovačných metód 
• zavádzanie nástrojov na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií do 

praxe  
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Aliancie pre sektorové zručnosti 
(odborné vzdelávanie a príprava)   



Ciele: 
 
• podporiť modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu 

vysokoškolského vzdelávania v oprávnených partnerských 
krajinách, 

• poskytnúť pomoc oprávneným partnerským krajinám pri riešení 
výziev, ktorým čelia ich inštitúcie a systémy vysokoškolského 
vzdelávania, vrátane kvality, relevantnosti, rovnosti prístupu, 
plánovania, poskytovania, riadenia, správy, 

• prispieť k spolupráci medzi EÚ a oprávnenými partnerskými 
krajinami (a medzi oprávnenými partnerskými krajinami). 
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Projekty na budovanie kapacít 
(vysoké školy) 



ERASMUS+ 
Kľúčová akcia 3 (KA 3): 
Podpora reformy politík 



Ciele pre KA3 
Ciele: poskytnúť nezávislú expertízu o prebiehajúcich 
reformách, implementácii Európa 2020, politikách  
a hodnotenie prínosu Štrukturálnych fondov 
Očakávaný dopad: podpora práce DG EAC 

Aktivity: zamerané na členské štáty EÚ 

Financovanie: rámcové zmluvy 

Poznámka: centralizované aktivity  



Sub-aktivity KA 3 
1. Poznatky v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a mládeže (prieskumy, výskumy, analýzy) 

2. Budúce iniciatívy 
3. Podpora nástrojov európskych politík (EKR, 

EQAVET, ECVET..) 

4. Spolupráca s medzinárodnými organizáciami 
5. Politický/štruktúrovaný dialóg s európskymi 

aktérmi, podpora politiky a programu 
 

 



ERASMUS + 
JEAN MONNET 
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JEAN MONNET aktivity 
Ciele:  
• Podporiť excelentnosť v štúdiách o európskej integrácii na VŠ 
 
Hlavné aktivity:  
• Výučba a výskum (Katedry, Moduly a Centrá excelentnosti) 
• Politický dialóg s akademickým svetom a výmeny (siete a 

projekty)  
• Podpora aktivít inštitúcií alebo asociácií 
• Vytvorenie značky Jean Monnet 
• Operačné granty pre špecifické inštitúcie 
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ERASMUS+ 
MLÁDEŽ 



Ciele programu pre oblasť mládeže 
• zvyšovať úroveň kľúčových kompetencií mladých ľudí  

(aj MĽSNP), pracovníkov s mládežou  
• podporovať účasť mladých na demokratickom živote  

v Európe 
• podporovať aktívne občianstvo a medzikultúrny dialóg, sociálne 

začlenenie a solidaritu 
• podporovať zlepšovanie kvality práce s mládežou 
• podporovať uznávanie neformálneho vzdelávania, prepojenie 

aktivít na požiadavky trhu práce 
• dopĺňať reformy politík na miestnej, regionálnej a národnej úrovni 



Kľúčová akcia 1 (KA1) –  
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Podpora mobility mladých ľudí 
• mládežnícke výmeny 
• Európska dobrovoľnícka služba 
• Veľké projekty EDS (centralizované, podávajú sa v 

Bruseli) 
 
Podpora mobility pracovníkov s mládežou  
• Semináre, školenia, CMS, SSV a pracovné stáže (job 

shadowing) 
 

 



Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca  
v oblasti inovácií a osvedčených postupov 

Strategické partnerstvá 
• Výmena skúseností a príkladov dobrej praxe 
• Implementácia osvedčených postupov 
• Podpora uznania zručností nadobudnutých počas NFV 
• Spolupráca na úrovni samospráv 
• Nadnárodné iniciatívy 
 
Budovanie kapacít v oblasti práce s mládežou 
• Podpora aktivít v spolupráci s partnerskými krajinami 
 



Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy 
politík 

Podpora dialógu medzi mladými ľuďmi a ľuďmi  
zodpovednými za mládežnícku politiku 
• Štruktúrovaný dialóg 
• Prípravné stretnutia k mládežníckej konferencii – 

predsedníctvo EU 
• Aktivity na podporu tém EYW 
• Podujatia simulujúce fungovanie demokratických 

inštitúcií 
 



ERASMUS + 
ŠPORT 
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Prínos Erasmus+ pre šport 
Ciele:  
• bojovať  s hrozbami pre šport, ako je doping, manipulované 

výsledky zápasov, násilie, rasizmus a netolerancia 
• podporiť správne riadenie v športe a duálne kariéry 

športovcov 
• podporiť sociálne začlenenie, rovnosť možností a zdraviu 

prospievajúce fyzické aktivity – neziskové podujatia 
Aktivity: 
• podpora spolupracujúcich partnerstiev na podporu bezúhonnosti 

športu 
• podpora neziskových európskych športových udalostí zahŕňajúcich 

niekoľko krajín 
• dialóg s relevantnými európskymi aktérmi 33 



Stáže študentov a absolventov VŠ 
- akákoľvek SK organizácia (podnik, vzdelávacia inštitúcia, nezisková 

organizácia a pod.) môže hostiť zahraničného študenta alebo absolventa 
vysokej školy, ktorý u nej vykonáva odbornú stáž (v súlade s jeho 
študijným programom), 

      napr. školy – študentov pedagogických odborov (bývalá akcia Comenius 
asistenti), 

 
-    hostiteľská organizácia nevypĺňa žiadnu prihlášku, 
- stáže môžu trvať 2-12 mesiacov, 
- študent/absolvent dostáva od svojej vysielajúcej VŠ grant na pokrytie 

cestovných a pobytových nákladov, 
- vyhľadávanie a registrácia organizácií alebo študentov: 
 http://erasmusintern.org/ 
 http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/mobility.cfm 
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Dokumenty do Vašej pozornosti 
(dostupné  na webovej stránke  www.erasmusplus.sk) 

 
1. Výzva na predkladanie návrhov – EAC/A04/2015 (20.10.2015)  

a Korigendum Výzvy  

2. Sprievodca programom Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide)  

3. Formuláre elektronických prihlášok pre jednotlivé sektory (eForms) 

4. Zoznam operačných cieľov programu Erasmus+ v Slovenskej 
republike na rok 2016 

5. Užívateľská príručka k elektronickej prihláške (eForms Guideline) 
6. Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky – budú zverejnené 
7. Odpovede na časté otázky 
8. Príručka pre hodnotiteľov 



Diseminačná platforma programu 
Erasmus+  

 
→ nástroj/webová stránka Európskej komisie zameraná na šírenie 
informácií a výsledkov projektov realizovaných v rámci programu 
Erasmus+, 

→ realizátori projektov sú povinní vložiť do daného nástroja informácie 
o svojom projekte, projektových partneroch, aktivitách a projektové 
výsledky, 

→ možnosť vyhľadávania – realizované projekty, výsledky projektov, 
príklady dobrej praxe, kľúčové slová 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
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Postup podávania prihlášky  
Vypĺňanie prihlášky: 
   stiahnuť e-Formulár (prihlášku) a uložiť na pevný disk 
   vyplniť a elektronicky podať prihlášku 
Ak sa prvýkrát zapájate do programu Erasmus+: 
1. registrácia v ECAS (European Commission Authentication System) 
2. získanie PIC (Participant Identification Code) registráciou  
 na Účastníckom portáli (URF) 
 priama linka na portál, inštrukcie a video-návod je na stránke:  

                           http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41 

V prípade otázok: helpdesk@saaic.sk 

Upozornenie: Registrácia v ECAS by mala prebehnúť už pri podávaní prihlášky. 
Účet ECAS musí byť zriadený na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške 
(s touto adresou budú prepojené všetky ďalšie elektronické nástroje). 

 

 

mailto:helpdesk@saaic.sk


Termíny na predkladanie projektov  
Kľúčová akcia 1 
 
Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže → 2. február 2016/ 26. apríl 

2016/ 4. október 2016 
 
Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy  
 →  2. február 2016 
 
Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus  
 →  18. február 2016 
 
Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby →  1. apríl 2016 
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Termíny na predkladanie projektov  
Kľúčová akcia 2 
 
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže →  2. február 2016/ 26. apríl 

2016/ 4. október 2016 
 

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy →  
31.3.2016 

 

Znalostné aliancie, aliancie pre sektorové zručnosti →  26. február 
2016 

 

Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania → 10. február 2016 
 
Budovanie kapacít v oblasti mládeže →  2. február 2016/ 1. júl 2016 
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Termíny na predkladanie projektov  
Kľúčová akcia 3 
 
Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia  
v oblasti mládeže →  2. február 2016/ 26. apríl 2016/ 4. október 2016 
 
Činnosti programu Jean Monnet 
 
Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, 
siete, projekty →  25. február 2016 
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Termíny na predkladanie projektov  
Športové akcie 
 

Partnerstvá spolupráce, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa 
športu 2016 →  21. január 2016 
 

Partnerstvá spolupráce v oblasti športu, ktoré sa netýkajú 
Európskeho týždňa športu 2016 →  12. máj 2016 
 

Malé partnerstvá spolupráce →  12. máj 2016 
 

Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne 
Európskeho týždňa športu 2016 →  21. január 2016 
 

Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú 
Európskeho týždňa športu 2016 →  12. máj 2016  
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Kontakty 
www.erasmusplus.sk 

 

Slovenská akademická asociácia pre 
medzinárodnú spoluprácu 

erasmusplus@saaic.sk 
(pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a 
prípravu, školské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých) 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

iuventa@iuventa.sk 
(pre oblasť mládeže) 42 
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