
Manažment schválených projektov  
 

KA2 – Strategické partnerstvá 2018  
(inštruktážny seminár) 

 
9. 10. 2018 - Bratislava 



 

1. Výzva 2018  

2. Zmluva 

3. Manažment projektu 

 

Prestávka  (10:30 – 10:50) 

 

4. Informačné nástroje EK 

5. Prehľad rozpočtových kategórií 

6. Diskusia, konzultácie 

 

 

PROGRAM INŠTRUKTÁŽNEHO SEMINÁRA 



PRIHLÁŠKY 2018 

Úspešnosť:        50%    (32% - 2016, 43% - 2017) 

Podané 

projekty 
Schválené 

projekty (rezerva) 
Schválený grant 

Školské vzdelávanie 68 (14+54) 32 (28 SEP) 4.029.327,- EUR 

Vysokoškolské 

vzdelávanie 
10 4  1.033.554,- EUR 

Odborné vzdelávanie a 

príprava 
12 7 1.347.578,- EUR 

Vzdelávanie dospelých 15 10 1.317.320.- EUR  

 

Spolu 105 53 7.727.779,- EUR 

 



HODNOTENIE PRIHLÁŠOK KA2 

Formálne hodnotenie – NA 

 technické náležitosti prihlášky 

 

Obsahové hodnotenie – 2 externí experti   

 

 

 
preštudovať si hodnotenia projektov so zameraním na Odporúčania  
 externých hodnotiteľov, ktoré je potrebné pri realizácii projektu 
 zohľadňovať, berie sa do úvahy pri hodnotení priebežnej/záverečnej 
 správy 
 
 uznávanie vzdelávacích výstupov – ECTS, DS, ECVET, Europass a pod. 



POSTREHY HODNOTITEĽOV Z HODNOTENIA 
PRIHLÁŠOK KA2 2018  

•   slabo vypracovaná analýza potrieb 
•   prínos len pre jednu zapojenú krajinu 
•   slabé partnerstvá s nerovnomerným rozdelením 
 zodpovednosti a úloh 
•   nevhodne zvolené cieľové skupiny a sektor vzdelávania 
•   chýbajúci plán zabezpečovania kvality výstupov 
•   chýbajúca inovatívnosť, opakovanie starých projektov 
•   nezrozumiteľne alebo slabo popísané intelektuálne výstupy 
•   absentujúci plán udržateľnosti výsledkov projektu 



Aktivity národnej agentúry   



Aktivity a EÚ kampane 
 
• Informačná kampaň – Výzva 2019 

23. októbra 2018 – Košice 
24. októbra 2018 – Zvolen  
5. novembra 2018 – Bratislava  
                 účasť registrovať na www.erasmusplus.sk do 17.10. 

• Inštruktážne semináre k prihláškam  

      – december (KA1) a január (KA2) 

• Granty na kontaktné semináre a tematické/tréningové 
semináre v zahraničí 

                sledovať ponuky na www.erasmusplus.sk 

 

      



Aktivity a EÚ kampane 
 

• European VET Skills Week- Európsky týždeň odborných 
zručností 

http://www.erasmusplus.sk/vsw/ 

- 5. – 9. novembra 2018 

- podmienky súťaže a termíny  
 

Súťažiť je možné v troch kategóriách: 
 

1. Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí 

2. Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho 
vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+ 

3. Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 
2018 na Slovensku  

 
      



EÚ kampane 
 

kampaň #euandme  
 https://europa.Eu/euandme/sk 

 



Publikácie   

Knižnica – Publikácie:  
 

•  Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v   
 projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy 
a v sektore vzdelávania dospelých –  

 http://erasmusplus.sk/index.php?sw=31 

Štúdie: 

• Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie a jednotlivcov v rámci 
 Kľúčovej akcie 1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy – 
 finálna verzia do konca 2018 

• Projekt národných agentúr „Tracer Study of VET mobility participants“ 
 – spolupráca 10 NAs, v okt/nov dotazníkový prieskum medzi 
 účastníkmi mobilít = učiacich sa KA1 v OVP – koniec projektu na 
 jeseň 2019 



 

Informačné platformy 
 



SchoolEducationGateway 
. 

 on-line platforma pre školské vzdelávanie  

12 

 

• príležitosti v oblasti mobility (ponuky škôl 

na hospitácie, stáže v zahraničí) 
 

• katalóg kurzov 
 

 

• strategické partnerstvá (možnosť 

vyhľadávania partnerov) 
 

• novinky, články 
 

• rozhovory, prieskumy 
 

• publikácie, štúdie, návody, postupy 
 

• učebné materiály 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 



eTwinning 
. 

národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu škôl 
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• virtuálna spolupráca učiteľov a škôl 
 

• možnosť vyhľadávania projektových 

partnerov 
 

• kontinuálne vzdelávanie 
 

• prezenčné školenia, webináre 
 

• medzinárodné podujatia eTwinnig 

 

 

 

http://www.etwinning.sk/ 

 



EPALE 
. 

online priestor pre spájanie a stretávanie profesionálov vo vzdelávaní 

dospelých 
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• vyhľadávanie partnerov pre 

vytváranie sietí, výmenu 

osvedčených postupov a tvorbu 

spoločných projektov 
 

• novinky vo vzdelávaní dospelých 
 

• blogy, prípadové štúdie  

z projektov 
 

• centrum/knižnica zdrojov 
 

• diskusné fórum 
 

• slovník pojmov 
 

 

 

 https://ec.europa.eu/epale/sk 

 



Platforma výsledkov projektov programu 

Erasmus+  

• webová stránka Európskej 

komisie zameraná na šírenie 

informácií a výsledkov 

projektov realizovaných  

v rámci programu Erasmus+ 
 

• vyhľadávanie podľa 

kľúčových slov, krajiny, 

rokov... 
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 



SAAIC - NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU ERASMUS+  
PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU 

Odbor propagácie, prípravy a monitorovania 
projektov 
  erasmusplus@saaic.sk 
 
Odbor financovania a kontroly projektov 
   backoffice@saaic.sk 
      
 
                                   Erasmusplus SK 
                                   - informácie o programe Erasmus+ 
                                   - výzvy, odkazy, informačné semináre 
                                   - zaujímavosti 



Ďakujem za pozornosť! 
 

 

 

 

Ing. Eva Bikárová, PhD. 

eva.bikarova@saaic.sk 


