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PRIORITY 
• Európske priority: 

1. Horizontálne priority 
2. Sektorové priority 

Sú popísané v Príručke programu Erasmus+ v časti 
KA2 – Strategické partnerstvá – Ciele a Priority. 
 
• Národné priority: 
Na rok 2015 nie sú stanovené administratívne ani 
obsahové národné priority. 

 
 



PRIORITY a TÉMY 
 
Časť C: 
V prihláške označiť v časti C maximálne tri priority! 
 
V časti E - Opis projektu sa označujú aj témy projektu. 
Žiadateľ môže vybrať z ponuky maximálne tri témy. 
 
- Projekt vybranú prioritu/tému musí riešiť  
   -> odrazí sa to v hodnotení kvality prihlášky 
 



HORIZONTÁLNE PRIORITY (HP) 
 spoločné priority relevantné pre všetky sektory 
 

• HP1: Rozvoj základných a prierezových zručností s využitím inovatívnych 
 metód 

• HP2: Posilnenie ciest vzdelávania a odbornej prípravy pedagógov a 
 pracovníkov s mládežou 

• HP3: Zvyšovanie digitálneho začlenenia do učenia, vyučovania, odbornej 
 prípravy a práce s mládežou na rôznych úrovniach 

• HP4: Prínos pre rozvoj Európskeho priestoru zručností a kvalifikácií 

• HP5: Znižovanie rozdielov vo vzdelávacích výstupoch, ktoré ovplyvňujú 
 znevýhodnených učiacich sa 

• HP6: Zvýšenie efektivity verejných výdavkov a investícií do vzdelávania, 
 odbornej prípravy a mládeže 

 
 



SEKTOROVÉ PRIORITY 
 priority relevantné len pre sektor VŠ 

 
VŠ1 - Podpora pri vykonávaní reforiem v súlade s Programom modernizácie 

 EÚ 2011 a jeho prioritnými oblasťami 
 

VŠ2 - Zvyšovanie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania 
VŠ3 - Posilnenie kvality prostredníctvom mobility a cezhraničnej spolupráce 
VŠ4 - Zabezpečenie fungovania vedomostného trojuholníka 
VŠ5 - Zvyšovanie úrovne dosiahnutých výsledkov 
 

VŠ6 - Podpora vykonávania oznámenia z roku 2013 s názvom „Otváranie 
 systémov vzdelávania: podpora rozvoja nových spôsobov 
 poskytovania vzdelávania" 

 
 



PRIORITY - VÝBER 
Obsah projektu/prihlášky sa musí viazať na niektorú z európskych priorít 
pre daný sektor  (sektorovú alebo horizontálnu) 
1. výber priority - z ponuky: 

• 6 sektorových priorít pre VŠ, 
• 6 horizontálnych priorít. 

 
2. výber ďalšej (len v prípade potreby) - z ponuky: 

• 6 sektorových priorít pre VŠ, 
• 6 horizontálnych priorít, 
• všetkých ostatných 17 sektorových priorít pre OVP, ŠV a VD 

(medzisektorové prepojenie). 



Rady a odporúčania externých 
hodnotiteľov 

• orientácia na aktuálne problémy vo vzdelávaní, 

• výber relevantnej priority a jej riešenie v prihláške, 

• stanovenie cieľových skupín, ich potrieb a cieľov projektu, 

• jasný plán aktivít, rozpracovanie všetkých fáz projektu, 

• indikátory hodnotenia kvality aktivít, výstupov a dopadu, 

• správne chápanie intelektuálnych výstupov, 

• vhodný diseminačný plán, 

• primeraný rozpočet vzhľadom na ciele projektu, 

• správne vyplnenie formuláru prihlášky. 



Intelektuálne výstupy I 
 zvážiť ich potrebu – ich udržateľnosť v kvalite i kvantite 

 zvážiť náklady na ich tvorbu – počet osobodní (predovšetkým na 
manažérov a administratívu – zdôvodnenie, inak hradené z rozpočtovej 
položky na manažment) 

 oprávnenosť intelektuálnych výstupov – nezamieňať s: 

• diseminačnými nástrojmi: diseminačný plán, webová stránka len pre 
potreby diseminácie, letáky, brožúry, postery, videá, kalendáre, 
bulletin, prezentácie, propagačný materiál školy, blog, logo, výstava... 

• nástrojmi riadenia projektov: plán manažmentu kvality, webová 
stránka projektu, podrobný akčný plán aktivít, virtuálna spolupráca 
partnerov, priebežné a záverečné správy pre NA... 

 
 



Intelektuálne výstupy II 
• vzdelávacími, vyučovacími a školiacimi aktivitami: miestne projektové 

aktivity (práca v triede, organizácia aktivít, experimenty, vedomostné 
hry a kvízy, blokové vyučovanie, projektové vyučovanie, pozorovanie), 
besedy, diskusia, návšteva radnice, súťaže, fotomozaika, digitálna 
krížovka, malé workshopy/pracovné stretnutia, exkurzie, muzikál, 
divadlo, športové podujatie, olympiáda, záverečné práce žiakov, 
cvičné pobyty... 

 
• bežnými výstupmi: tvorba sietí, herbár, dotazník, multiplikačné 

podujatie, výmena informácií, test, interaktívna databáza... 
 
 
 



Neoprávnené výdavky 
• neprimeraný počet stretnutí resp. účastníkov vzhľadom na ciele 

a potreby projektu resp. stretnutia 
• neoprávnené Intelektuálne výstupy 
• nadhodnotené personálne náklady na tvorbu oprávnených 

intelektuálnych výstupov 
• neoprávnené Multiplikačné podujatia – zamieňané za partnerské 

stretnutia 
• neoprávnené Mimoriadne náklady - zamieňané s nákladmi na: 

disemináciu, manažment a implementáciu projektu, bežné 
vybavenie 
 
 



KONTAKT 
Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu 
 

Národná agentúra Erasmus+ 
pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy 

 

erasmusplus@saaic.sk 
www.erasmusplus.sk 
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