
Manažment schválených projektov 

KA2 – Strategické partnerstvá 2019
(inštruktážny seminár)

3. 10. 2019 Košice
4. 10. 2019 Žilina

10. 10. 2019 Bratislava



1. Výzva 2019

2. Zmluva o poskytnutí grantu s príjemcom

3. Manažment projektu

4. Rozpočtové kategórie, podporné dokumenty, 
kontroly

Prestávka  (10:20 – 10:40)

5. Informačné nástroje EK

6. Diskusia

Program inštruktážneho seminára



Prihlášky 2019 

Úspešnosť:  60%  (66% - 2018) 

Podané projekty Schválené projekty Schválený grant

Školské vzdelávanie 80 (14+66) 45 (40 SEP) 5.447.395,- EUR

Vysokoškolské vzdelávanie 4 4 1.332.130,- EUR

Odborné vzdelávanie 
a príprava

11 7 1.653.782,- EUR

Vzdelávanie dospelých 14 10 1.653.006.- EUR 

Spolu 109 66 10.086.313,- EUR



Hodnotenie prihlášok KA2

Formálne hodnotenie – NA
✓ technické náležitosti prihlášky

Obsahové hodnotenie – 2 externí experti
✓ relevantnosť projektového návrhu (max. 30 bodov)
✓ kvalita projektového návrhu a jeho implementácia  

(max. 20 bodov)
✓ kvalita projektového tímu (max. 20 bodov)
✓ dopad projektu a jeho diseminácia/šírenie informácií a výsledkov 

projektu (max. 30 bodov)



Postrehy hodnotiteľov z hodnotenia prihlášok KA2

Slabá stránka projektu % odpovedí

slabo vypracovaná analýza potrieb 78,3

slabo vysvetlený očakávaný dopad projektu a jeho hodnotenie 47,8

chýbajúci plán zabezpečovania kvality výstupov 39,1

absentujúci plán udržateľnosti výsledkov projektu 39,1

nedostatočný plán šírenia výsledkov projektu 30,4

prínos len pre jednu zapojenú krajinu 13



Odporúčania hodnotiteľov 

• 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 

Skontrolovať si rozpočet!

• všímať si úpravy v rozpočte – počty, vzdialenostné pásma 

• jasne stanoviť ciele projektu a týmto cieľom zodpovedajúce aktivity

• jasné a transparentné kritériá výberu účastníkov mobilít

• rozlišovať propagáciu projektu a disemináciu výsledkov projektu



Tlačová správa – stránka národnej agentúry: 

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_Brexit_aktualizovane_2.pdf

Informácie na stránke Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_sk

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2019/TS_Brexit_aktualizovane_2.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_sk


Aktivity národnej agentúry  



www.erasmusplus.sk
Tipy a triky Erasmus+ 

• Ako pracovať s médiami 

• Dopad a diseminácia

• Užitočné odkazy

Vaše príbehy

Publikácie



Diseminácia – Ako na to?

Tematický seminár – Bratislava apríl 2019 – v časti 
Prezentácie:

✓ Čo je diseminácia
✓ Výsledky a dopad projektu

✓ Diseminačný plán
✓ Nástroje diseminácie

✓ Vizualizácia programu - logá
✓ Príklady z praxe

✓ Užitočné informácie a odkazy



Informačná kampaň 
Výzva 2020 

22. októbra 2019 – Košice
23. októbra 2019 – Banská Bystrica 
25. október 2019 – Bratislava 

účasť registrovať na www.erasmusplus.sk do 16. 10. 2019

Inštruktážne semináre k prihláškam 
– december (KA1) a január (KA2)

Informačné dni pre vysoké školy 
22. októbra v Košiciach a 12. novembra v Bratislave
Joint Infoday – centralizované projekty (VŠ)
15. – 16. októbra 2019 v Brne



Knižnica: KOMPENDIÁ a PUBLIKÁCIE

Príklady úspešných mobilitných projektov (2014-2016)

Internacionalizácia – ako na to
Praktický sprievodca stratégiou internacionalizácie v odbornom 
vzdelávaní a príprave



TCA kontaktné semináre a konferencie 

➢ From Virtual to Reality: Moving from eTwinning to Erasmus+ in Schools
Miesto: Dublin
Termín: 28. – 30. 11. 2019
Typ: kontaktný seminár
Profil účastníkov: pre zástupcov zo škôl, ktoré boli alebo sú zapojené v eTwinning
projektoch a majú záujem o ďalšie projekty Erasmus+ buď cez Kľúčovú akciu 1, Kľúčovú 
akciu 2 alebo Školské výmenné partnerstvá
Termín na podanie prihlášky: 11. 10. 2019

➢ Enhancing Student Mobility in Teacher Education
Miesto: Reykjavík
Termín: 3. – 5. 12. 2019
Typ: tematický seminár
Profil účastníkov: pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, ktorí sa zaujímajú o 
tému podujatia. Zástupcovia z vysokoškolského vzdelávania by mali pôsobiť na 
fakultách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. 
Termín na podanie prihlášky: 14. 10. 2019



TCA kontaktné semináre a konferencie 

➢ The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the
spark to speak

Miesto: Dublin
Termín: 21. – 24. 11. 2019
Typ: tematický seminár
Profil účastníkov: pre učiteľov cudzích jazykov na druhom stupni základných škôl a na 
stredných školách. Termín na podanie prihlášky: 16. 10. 2019

➢ KA101 – Consortium – newcomers
Miesto: Bergen
Termín: 2. – 5. 12. 2019
Typ: kontaktný seminár
Profil účastníkov: pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – potenciálnych 
koordinátorov konzorcií, ktorí s konzorciami v projektoch KA101 nemajú veľké 
skúsenosti alebo im žiadosť o konzorcium nebola schválená v predchádzajúcich 
výzvach. Termín na podanie prihlášky: 25. 10. 2019



TCA kontaktné semináre a konferencie 

➢ Early Childhood Education and Care
Miesto: Štokholm
Termín: 9. – 10. 12. 2019
Typ: kontaktný seminár

Profil účastníkov: pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania –
učiteľov, riaditeľov, ministerských pracovníkov, tvorcov politík a pod., 
ktorí sa zaujímajú o projekty strategických partnerstiev.
Termín na podanie prihlášky: 28. 10. 2019



Plánované aktivity a súťaže 

Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní 
a príprave

ECVET semináre pre žiadateľov v OVP

5. november 2019 v Bratislave

26. November 2019 v Žiline

http://www.erasmusplus.sk/ecvet/

European VET Skills Week - Európsky týždeň odborných 
zručností

• podmienky súťaže a termíny: 

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

https://www.erasmusplus.sk/ecvet/
https://www.erasmusplus.sk/vsw/


Be ready

• konferencie o budúcnosti trhu práce

• konferencia je určená pre najlepších študentov zo 
stredných škôl, ktorý sa zaujímajú o svoje uplatnenie 
a budúcnosť na trhu práce

Viac info: https://www.beready.sk/ 

Košice 8. 11. 2019

Bratislava 28. 11. 2019

https://www.beready.sk/


Informačné platformy



SchoolEducationGateway
.

on-line platforma pre školské vzdelávanie 
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• 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/



Ďakujem za pozornosť!

www.erasmusplus.sk 

https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

/ erasmusplus.sk

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu


