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V čom sú plusy Erasmus+? 









 Je plusom pre účastníkov nielen pri hľadaní prvého zamestnania, 
ale aj pre silnejší pocit, že sú Európanmi 

 Je jedným z najväčších prínosov európskej integrácie, jasnou 
pridanou hodnotou v porovnaní s tým, čo by každá krajina dosiahla 
samostatne 

 Jednoznačne podporuje vzdelávaciu mobilitu žiakov, učiteľov, 
lektorov a internacionalizáciu organizácií v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športu, aj za hranicami EÚ 

 Umožňuje spoluprácu zmiešaných partnerstiev z rôznych sektorov 

 Má dosah na systémy a politiky (napr. posilňuje uznávanie 
vzdelávacích výstupov medzi krajinami) 

 Je súdržnejší a relevantnejší než predchádzajúce programy 

Hodnotenie programu potvrdilo, že E+ 



Priestor na zlepšenie... 

 Inkluzívnosť – viac a lepšie začleniť znevýhodnené cieľové 
skupiny a malé organizácie  

 Inovatívnosť – lepšie prenášať výsledky projektov za hranice 
partnerstva  

 Pôsobenie na úrovni systémov – zatiaľ často len ad-hoc 

 Síce efektívnejší a jednoduchší než predchádzajúce 
programy, ale nie dostatočne 

 Priority – mať ich radšej menej a lepšie zamerané 

 Podávanie prihlášok, správ a použitie IT nástrojov – 
zjednodušiť a urobiť ich priateľskejšími voči používateľom 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en 
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Program rieši európske témy ...  
na národnej úrovni 



Témy na európskej úrovni 

• EU 2020 
• ET 2020 
• Nový program v oblasti zručností pre Európu 
• Európsky program vzdelávania dospelých 
• Rámec kvality pre učňovské vzdelávanie 
• Nová stratégia EÚ pre mládež 

Európska úroveň Národná úroveň 
Regionálna/miestna 

úroveň 



Krajiny 

• 28 členských štátov EÚ 
• 3 krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru 

(Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) 
• 3 kandidátske krajiny  (Turecko, FYROM, Srbsko) 

 
• Partnerské krajiny (t. j. krajiny, na ktoré sa 

vzťahuje Európska susedská politika, resp. uzavreli 
s Európskou úniou dohody umožňujúce ich účasť 
na programoch EÚ) 



Riadenie programu 



2014 - 2020 

Centralizované 
(EACEA) 

KA1 - 
Vzdelávacia 

mobilita 
jednotlivcov   

KA2 - 
Strategické 
partnerstvá  

KA3 - Podpora 
reformy politík 

Decentralizované 
(NA) 



  

  

 

 

   

  

     

  

  

   

IUVENTA – NA pre mládež a 
šport 

SAAIC – NA pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu 

Školské vzdelávanie (ŠV) 
 

Odborné vzdelávanie  

a príprava (OVP) 
 

Vysokoškolské vzdelávanie (VŠ) 
 
 

Vzdelávanie dospelých (VD) 

SLOVENSKO - 2 NÁRODNÉ AGENTÚRY 

Mládež 



Financovanie 

• EÚ 

• Neinvestičné projekty 

• Snaha o zjednodušenie financovania: 
kombinácia jednotkových a reálnych nákladov 

• Forma: grant = príspevok organizácii 



Výsledky výzvy 2018 
(Roz)počty narastajú...  



ERASMUS+ v roku 2018  
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

 

KA1 –  

VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV 

  

KA2 –  

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ 

  

Počet 

podaných 

prihlášok 

Počet 

schválených 

prihlášok 

Schválený  

grant  
  

Počet 

podaných 

prihlášok 

Počet 

schválených 

prihlášok 

Schválený 

grant  

ŠV  125 105 1 149 453 

ŠV - Strategické 

partnerstvá  
14 4 1 056 627 

ŠV – Školské 

výmenné 

partnerstvá   
53 

 88 

(28+60) 
2 990 804 

OVP  200 99 3 997 929 OVP  12 7 1 347 578 

VD  19 13 247 136 VD  15 10 1 317 320 


