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Čo je to KA107/ICM? 

rozšírenie programu Erasmus+ (mobility medzi krajinami 
programu, KA103) do krajín celého sveta od roku 2015 

financovanie záleží od konkrétnej krajiny, na ktorú sa 
podáva prihláška (krajiny rozdelené do 14 regiónov) 

podanie kvalitatívnej prihlášky hodnotenej expertmi 

možnosť realizovať všetky typy mobilít (SMS, SMP, STA, 
STT) 



Novinky v KA107 vo Výzve 2019? 

trvanie projektov buď 24 mesiacov alebo 36 mesiacov, 
začiatok od 01. 08. 2019 

Srbsko už nie je partnerskou krajinou (iba pre 
dobiehajúce projekty) 

Čile a Uruguaj sa presúvajú do regiónu Amerík 
(väčšia konkurencia v rámci finančného nástroja PI) 

neoprávnené krajiny: z regiónu 5 (malé európske 
štáty) a z regiónu 12 (štáty Perzského zálivu) 



Oprávnené aktivity 

SMS SMP STA STT 



Študentské mobility 

• 3 - 12 mesiacov 

• nie pre región 14 (Švajčiarsko, Faerské ostrovy) 

• ostatné regióny bez obmedzení (nie pre regióny 5 a 12) 

• pri regiónoch 6 – 11 sa rozlišuje v prihláške, či je študent I. a II. stupňa 
alebo PhD. študent (pri odchádzajúcej mobilite – rôzne financovanie) 

Štúdium 

• 2-12 mesiacov 

• pri regióne 14 iba odchádzajúca mobilita pre digitálne zručnosti 

• nie pre regióny 5 a 12 

• možnosť kombinácie štúdia a stáže 

• nie pre absolventské stáže 

Stáž 



Zamestnanecké mobility 

• 5 - 60 dní 

• nie pre región 14 (Švajčiarsko, Faerské ostrovy)  

• ostatné regióny bez obmedzení (nie pre regióny 5 a 12) 

• možnosť kombinovať výučbu a školenie 

• zamestnanci podnikov môžu vyučovať na VŠ (aj programové aj partnerské 
krajiny) 

Výučba 

• 5 - 60 dní 

• nie pre región 14 (Švajčiarsko, Faerské ostrovy) 

• ostatné regióny bez obmedzení (nie pre regióny 5 a 12) 

• nie pre zamestnancov VŠ do podnikov v partnerských krajinách  

Školenie 



Granty 

                                 incoming outgoing 

SMS 800 € / mesiac 700 € / mesiac 

SMP 800 € / mesiac 700 € / mesiac 

STA 140 € / deň 180 € / deň 

STT 140 € / deň 180 € / deň 



Výzva 
počet VŠ, ktoré 

podali prihlášku na 
KA107 

počet VŠ, ktorým 
bola schválená 

prihláška na KA107 

2015 17 13 

2016 16 15 

2017 20 19 

2018 25 20 

Zapojenie vysokých škôl do KA107 



Prehľad čerpania rozpočtu SR v 2018 
Obálky/regióny Rozpočet pre SR (€) Čerpaný rozpočet (€) 

Počet schválených 

mobilít 

ENI    Južné Stredomorie 178 828 € 178 610 € 68 

ENI    Východné partnerstvo 380 943 € 380 110 € 149 

ENI+PI Ruská federácia 221 077 € 221 060 € 76 

DCI   Latinská Amerika 87 823 € 87 530 € 23 

DCI   Ázia  270 823 € 270 747 € 77 

DCI   Stredná Ázia 86 588 € 86 230 € 27 

DCI   Juhoafrická republika 25 359 € 25 660 € 6 

DCI   Stredný Východ  (Irán, Irak, 

Jemen) 
40 659 € 40 818 € 13 

EDF  Africká, karibská a tichomorská 

oblasť 
88 813 € 88 392 € 24 

IPA  Západný Balkán 448 759 € 448 460 € 177 

PI    USA, Kanada 95 519 € 94 706 € 25 

PI    Priemyselné krajiny Ázie, Austrália, 

Nový Zéland 
101 106 € 101 320 € 24 

Spolu 2 026 297 € 2 023 643 € 689 



Prehľad čerpania rozpočtu SR v 2018 
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Rozpočet 2019 

nárast o 17 mil. € oproti 2018 (160 mil. € → 177 mil. €) 



Odporúčania pre Výzvu 2019 

prioritné regióny (podľa EK): Západný Balkán, Afrika 

prioritné krajiny (podľa sprievodcu): menej rozvinuté krajiny Ázie a 
Latinskej Ameriky + obmedzenie pre Čínu, Indiu, Mexiko a Brazíliu 

zvýšiť študentskú mobilitu (európsky pomer študentských mobilít k 
zamestnaneckým je 50:50, slovenský pomer 30:70)  
                                     SMS + SMP > STA + STT 

podporovať mobilitu študentov zo znevýhodneného prostredia 

zaznačiť takéto mobility v MT+ (i napriek tomu, že nie je navýšenie 
grantu) 



Národné úrady programu Erasmus+ 
National Erasmus+ Offices (NEOs) 

„národné agentúry“ v partnerských krajinách 

vykonávajú monitoring aj programových VŠ, ktoré sú zapojené 
do KA107 

 



Monitoring NEOs 

problémy 

• chýbajúca 
komunikácia 

• kurzy v cudzom 
jazyku 

• neochota deliť sa o 
OM 

• neuznávanie 
kreditov 

riešenia 

• zlepšiť komunikáciu, 
najmä pred 
podpísaním IIA 
zmlúv 

• dohodnúť sa na 
zdieľaní OM 

• spolupracovať aj s 
menšími VŠ alebo z 
menších miest 

• podporovať 
incoming STT 
mobilitu na job-
shadowing 

dobrá prax 

• vznik IRO oddelení v 
partnerských 
krajinách 

• integrácia mobility 
do kurikúl 

• zlepšenie 
komunikácie, 
detailné IIA zmluvy 

• založenie EN web 
stránok 

• viac kurzov v EN 



 
 

Ako podať prihlášku? 

termín podávania prihlášok  

5. február 2019 

všetky potrebné informácie na stránke EK, NA a v Sprievodcovi 
programom  

http://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=440&vyzva=0 

erasmus@saaic.sk   

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en


Viac informácii k Výzve 2019 

Sprievodca programom pre Výzvu 

2019 – EN verzia 

www.erasmusplus.sk → Ako získať 

grant → 2019 Spolupráca s 

partnerskými krajinami 

 ICM Handbook (not updated yet) 



Kontakt 
 
 www.erasmusplus.sk  

 https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

/  erasmusplus.sk  
 
 
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
erasmus@saaic.sk 
 
 


