
Otázky a odpovede 
k programu Erasmus+
Školské vzdelávanie:
Ako sa líšia strategické 
partnerstvá v sektore školského 
vzdelávania, zložené výhradne 
zo škôl, od klasických strategických 
partnerstiev?

•	 Partnerstvá v sektore školského vzdelávania, 
zložené výhradne zo škôl sú označené 
na prednej strane formulára prihlášky.  
Platia pre ne tieto výnimky:
•	Minimálny počet partnerov sú 2 školy  

z 2 krajín programu, nie 3 partneri  
z 3 krajín programu.

•	Všetky školy musia byť výlučne z krajín 
programu. Partnerstvo so školou z part-
nerskej krajiny by bolo neoprávnené.

•	Grant je udelený každej škole jej príslušnou 
národnou agentúrou.

V prípade schválenia partnerstva sa zmluva 
o poskytnutí grantu uzatvára medzi každou školou 
a jej príslušnou národnou agentúrou, nielen medzi 
koordinátorom a jeho národnou agentúrou 
pre celé partnerstvo, preto školy v tomto type 
partnerstva nepodpisujú mandátne listy. 

Vysokoškolské vzdelávanie:
Som študent vysokej školy. Ako 
sa môžem zapojiť do programu?

•	 Študent, ktorý má záujem o štúdium alebo stáž, 
sa musí informovať na zahraničnom oddelení 
(rektoráte/fakulte) svojej vysokej školy.  
Každá vysoká škola má koordinátora 
programu Erasmus+ pre vysoké školy. 
Na svojej vysokej škole študent dostane 
informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, 
ako aj o spôsobe prihlasovania a získania 
grantu Erasmus+. Vysoké školy majú spravidla 
všetky tieto informácie na svojich webových 
stránkach.

Môže sa mobility zúčastniť aj absolvent 
vysokej školy?

•	 Áno. Stáž čerstvého absolventa môže trvať 
maximálne 12 mesiacov v rámci jedného 
stupňa štúdia, počas ktorého podal žiadosť 
o účasť na stáži (v poslednom ročníku daného 
stupňa štúdia). Absolvent musí požiadať 
o grant ešte počas štúdia na vysokej škole.



Vzdelávanie dospelých:
Ako môžeme preukázať, že 
naša organizácia aktívne pôsobí 
v sektore vzdelávania dospelých a môže sa 
uchádzať o grant z programu Erasmus+?

•	 Každá organizácia, ktorá na území Slovenskej 
republiky organizuje vzdelávacie aktivity, je 
podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom 
vzdelávaní povinná k 15. februáru nasledujúceho 
roka poskytnúť MŠVVaŠ SR údaje o vzdelávacích 
aktivitách realizovaných v predchádzajúcom 
kalendárnom roku prostredníctvom 
štatistického výkazu typu Dalv/MŠVVŠ SR/1-01.

Môžu jednu prihlášku podať aj viaceré 
organizácie vzdelávajúce dospelých, ktoré 
majú sídlo na Slovensku?

•	 Áno, je to možné. V rámci programu Erasmus+, 
Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov, môže prihlášku podať aj tzv. 
vnútroštátne konzorcium, ktoré tvorí skupina 
minimálne 3 žiadateľov aktívne pôsobiacich 
v oblasti vzdelávania dospelých so sídlom 
na Slovensku. Vnútroštátne konzorcium má 
umožniť menším organizáciám spojiť svoje sily 
pri príprave kvalitného projektu. 

Odborné vzdelávanie a príprava:
Môžu bežať súbežne 2 projekty 
v KA1? Napr. pre žiakov a učiteľov? 

Je možné podať súbežne 2 mobilitné 
projekty, ak budú zamerané na iné cieľové 
skupiny.  V oblasti odborného vzdelávania a prípravy 
je možné, aby v jednom mobilitnom projekte boli 
zahrnutí ako účastníci aj žiaci aj učitelia školy. 

Je možné v programe Erasmus+ financovať 
projekty prenosu inovácií?

•	 Áno, je to možné, v novom programe však 
už nebudú špecifické projekty s takýmto 
názvom. Prenos inovácií z jedného do iného 
vzdelávacieho prostredia je možný v Kľúčovej 
akcii 2 – Strategické partnerstvá, a to 
vo všetkých sektoroch vzdelávania. 

Mládež a šport :

Ak sa v novej žiadosti zadáva 
počet dní mládežníckej výmeny 
a nie počet nocí, ako máme 
započítať deň príchodu a odchodu? 

•	 Deň príchodu a odchodu je možné zarátať 
len pod podmienkou, že v dané dni sú 
naplánované programové aktivity v rozsahu 
min. pol dňa. 

Ako máme postupovať pri žiadaní o EDS 
akreditáciu (Európska dobrovoľnícka 
služba)? 

•	 V prípade záujmu o akreditáciu je potrebné 
vyplniť formulár žiadosti „Accreditation 
of youth volunteering organisation“. Bližšie 
informácie o pravidlách a podmienkach 
hosťovania dobrovoľníka získate 
v publikácii Hosťujeme dobrovoľníka EDS. 
Pokiaľ nemáte skúsenosti s hosťovaním/
koordinovaním/vysielaním EDS 
dobrovoľníkov, odporúčame vám využiť 
možnosť konzultácie v národnej agentúre.  

Všeobecné otázky:

Kto koordinuje program Erasmus+ 
na Slovensku? 

•	 Program koordinuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Na Slovensku 
existujú dve národné agentúry zodpovedné 
za realizáciu programu Erasmus+: 

– Slovenská akademická asociácia pre 
medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je 
zodpovedná za implementáciu aktivít 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,

– IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
je zodpovedný za implementáciu aktivít 
v oblasti mládeže a športu. 

•	 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli je 
zodpovedná za riadenie centralizovaných 
projektov v rámci programu. 

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku týkajúcu sa účasti v programe Erasmus+ ? 
Pozrite si ešte predtým, než oslovíte národné agentúry:  

FAQ_Často_kladené_otázky na www.erasmusplus.sk


