


Krátky pohľad na vývoj programu



Pohľad do minulosti

1987 začiatok Erasmus

1997 SR – prvá výzva

do 2006 súčasť programu Socrates

2007-2013 súčasť Programu 
celoživotného vzdelávania

2014 - 2020 Erasmus+ 

2021 ?



Pohľad do minulosti

1998 odišlo 59 študentov

2017 vyše 3000 študentov/

2000 žiakov

1998 zapojených 6 VŠ

2017 zapojených 34
VŠ, ale aj stovky iných inštitúcií



O čom je program?









Riadenie programu



Dve úrovne riadenia:Kľúčová akcia 1 
(KA1)

10

Decentralizované KA1 - Mobilita
jednotlivcovKľúčová akcia 2

(KA2)

Kľúčová akcia 3 
(KA3)

+ Jean 
Monnet 

Centralizované

KA2 – Strategické 
partnerstvá

KA2: 
-Znalostné aliancie (VŠ)
-Budovanie kapacít (VŠ, 
Mládež)
-Aliancie pre sektorové 
zručnosti (OVP)   

KA3: podpora 
pre politické 

reformy



Financovanie

• EÚ

• Neinvestičné projekty

• Snaha o zjednodušenie financovania:
kombinácia jednotkových a skutočných
nákladov

• Forma: grant = príspevok organizácii!

• Vždy v súlade s národnou legislatívou!



Program rieši európske témy... 
Na národnej úrovni



Krajiny

• 28 členských štátov EÚ (2019 – VB?)
• 2 kandidátske krajiny (TR, FYROM - Macedonia)
• 4 krajiny Európskeho združenia voľného obchodu

(IS, NO, LI; v súčasnosti s výnimkou Švajčiarska)
• partnerské krajiny (t. j. krajiny, na ktoré sa

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



Príležitosti pre...

organizácie

• Organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej 
spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo 
vzdelávaní, odbornej príprave, mládeže aj športu.

Jednotlivcov

• Jednotlivcov - študenti, žiaci, dospelí učiaci sa, 
pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, pracovníci 
s mládežou či dobrovoľníci.



Prostredníctvom tém...
Na Európskej úrovni

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

Európska úroveň Národná úroveň
Regionálna/miestna 

úroveň



Aj v národnom kontexte...
...ako doplnenie reformy politík na národnej úrovni
a podpory modernizácie systémov vzdelávania
a OVP, lepším využívaním nástrojov EÚ:
• Profil učiteľa/lektora
• Základné zručnosti, digitálne zručnosti
• Inklúzia (N. B. najmenej rozvinuté okresy)
• Kvalita vo vzdelávaní
• Kvalifikácie

ČO POTREBUJETE?



Kontakty 



Výzva 2018

Kontakt
www.erasmusplus.sk

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

erasmusplus@saaic.sk
(pre všetky sektory vzdelávania) 

a 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
iuventa@iuventa.sk
(pre mládež a šport)



Ďakujem za pozornosť

Alexandra Junášková


