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Minulosť/budúcnosť 
Predchádzajúce programy 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeden zjednotený program 

Erasmus + 
KA1. Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov 

KA 2. Spolupráca v oblasti inovácií 

a výmena osvedčených 

postupov 

KA 3. Podpora reformy politík 

 

Špecifické akcie: 

 Jean Monnet 

 Šport 
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LLP: 

COM 

ERA 

GRU 

LDV 

 

 

Medzinárodné 

VŠ programy: 

Erasmus 

Mundus, 

Tempus, Alfa, 

Edulink, 

bilaterálne 

programy 

 

Mládež v 

akcii 



Erasmus+  
 kapitoly:  

• vzdelávanie a odborná príprava 

• mládež 

• šport 

 krajiny: 

• krajiny programu (členské štáty, krajiny EZVO, 

kandidátske krajiny) 

• partnerské krajiny (regióny 1 – 12) 
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Politiky & ciele 

Európa 2020 
 znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky pod úroveň 10 %   

 umožniť, aby najmenej 40 % osôb vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené 

vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie 

Stratégia ET 2020 

Obnovený rámec pre európsku spoluprácu v 

oblasti mládeže (2010-2018) 

Európsky rozmer v športe (najmä masový 

šport) 

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii 
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Celkové rozdelenie rozpočtu 
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Vzdelávanie a odborná 
príprava 77,5% 

Mládež 10,0% 

Študentské pôžičky 3,5% 

Národné agentúry 3,4% 

Administratívne náklady 
1,9% 

Jean Monnet 1,9% 

Šport 1,8% 

14 774 524 000 EUR na roky 2014-2020 



 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1) 

 
• mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania a práce 

s mládežou – učiteľov, školiteľov, školských lídrov a 

mladých pracovníkov 

• mobility študentov VŠ a žiakov OVP 

• spoločné študijné programy (celé štúdium na 

druhom stupni VŠ vzdelávania) 

• mládežnícke výmeny  a dobrovoľníctvo 
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Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 

osvedčených postupov (KA2) 

 
• Strategické partnerstvá 

• partnerstvá veľkého rozsahu medzi svetom 

práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej 

prípravy: Znalostné aliancie a Aliancie pre 

sektorové zručnosti 

• podporné IT platformy (e-Twinning, Epale, 

Youthportal) 

• Projekty na budovanie kapacít (ex-Tempus) 
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Podpora reformy politík (KA3) 

 
• Otvorená metóda koordinácie (OMC) 

• EÚ nástroje: valorizácia a implementácia 

• Politický/štruktúrovaný dialóg s aktérmi 

v oblasti, nečlenskými krajinami a 

medzinárodnými organizáciami 

• rozvoj sietí  
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Kľúčová akcia 1 (KA 1): 

 Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov  
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Základné informácie pre VŠ 

TRVANIE  PROJEKTU:  

- 1 alebo 2 roky (uviesť v prihláške) 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:  

- vysokoškolské inštitúcie 

- konzorciá (vnútroštátne, min. 3 organizácie, 

z toho min. 2 VŠ) 
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VŠ (HEI) OVP (VET) ŠV (SE) VD (AE) Mládež  

Študenti/ 

žiaci/ učiaci 

sa/mládež 

Štúdium - - - Mládežnícke 

výmeny  

Dobrovoľnícka 

služba 

Odborná 

stáž 

Odborná stáž - - 

Čerství 

absolventi 

Odborná 

stáž 

Odborná stáž - - - 

Pedagogickí 

zamestnanci

/ 

Zamestnanci

/ 

Pracovníci s 

mládežou 

Výučba Výučba Výučba Výučba 

Školenia Odborná stáž - - 

Hospitácie 

(job 

shadowing) 

Hospitácie 

(job 

shadowing) 

Hospitácie 

(job 

shadowing) 

Hospitácie 

(job 

shadowing) 

job shadowing 

Štruktúrova

né kurzy 

 

Štruktúrova

né kurzy 

Štruktúrova

né kurzy 

Študijné 

návštevy, 

semináre, 

školenia  
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Podmienky pre mobilitný projekt 

VŠ (HEI) OVP (VET) ŠV (SE) VD (AE) Mládež 

Charta Erasmus pre 

VŠ  

 

ECHE – Erasmus 

Charter for Higher 

Education (platný 7 

rokov) 

Európsky plán 

rozvoja 

 

European 

Development 

Plan 

Európsky plán 

rozvoja 

 

European 

Development 

Plan 

Povinná 

akreditácia 

pre 

organizácie v 

rámci EDS 

 

Samostatná výzva Súčasť 

prihlášky  

Súčasť 

prihlášky 

Priebežné 

podávanie 

Certifikát mobility 

pre konzorcium  

(platný 3 roky) 

Akreditácia 

organizácie 

(možné 

žiadať aj 

akreditáciu) 

Spolu s prihláškou Samostatná 

výzva 12 



Mobilita študentov VŠ 

• pre všetky stupne VŠ vzdelávania  

 (Bc., Mgr./Ing./MUDr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od 

ukončenia štúdia) 

• štúdium (3 – 12 mesiacov) 

• stáž (2-12 mesiacov) 

• každý študent – max. 12 mesiacov/stupeň 

 

Spoločné študijné programy – Joint Master Degrees: 

• štipendiá pre excelentných študentov 

• financovanie 1 prípravný rok + 3 krát otvorenie programu 

Spoločné doktorandské programy – financované z programu Marie 

Skłodowska Curie 
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Mobilita pracovníkov VŠ 
PRE: 

- pedagogických zamestnancov a zamestnancov VŠ 

- zamestnancov podniku prichádzajúcich na VŠ 

AKTIVITY:  

- výučba  

- školenia (štruktúrované kurzy, odborné jazykové kurzy, hospitácie, 

okrem konferencií) 

TRVANIE:  

- 2 dni – 2 mesiace (okrem cesty) medzi krajinami programu 

-  Min. 8 vyuč. hodín v zahraničí, resp. 8 vyuč. hodín / týždeň 
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Mobilita VŠ - Kvalita  
 

• Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie / Erasmus Charter 

for Higher Education (ECHE) 
 

• Certifikát mobility pre konzorcium – udeľovaný po splnení 

kvalitatívnych kritérií 
 

• Medziinštitucionálne zmluvy – viac záväzkov zúčastnených strán 
 

• Zmluvy o štúdiu alebo praktickej stáži (learning agreements) – 

väčší dôraz na uznávanie mobility 
 

• Monitoring 
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Kľúčová akcia 2 (KA 2): 

 Spolupráca v oblasti 

inovácií a výmena 

osvedčených postupov 

 

16 



17 

KA2 

Znalostné aliancie 
(VŠ) a Aliancie 
pre sektorové 

zručnosti (VET) 

Projekty na 
budovanie 

kapacít 

Strategické 
partnerstvá 

Podporné IT 
platformy 

Jednosektorové 

/ 

medzisektorové 

NA 

Výkonná 

agentúra v 

Bruseli 

Výkonná 

agentúra v 

Bruseli 



SP - Základné informácie 
 Oprávnený žiadateľ: akákoľvek verejná/súkromná 

inštitúcia 

 Počet partnerov: min. 3 inštitúcie z 3 krajín 

programu  

 inštitúcie z partnerských krajín sa môžu zapojiť 

(nemôžu však byť žiadateľom) – podmienka: ak je 

ich účasť potrebná na naplnenie cieľov 

 

 Trvanie: 2/3 roky – jasné už v prihláške 
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SP - Príklady aktivít 
 v závislosti od cieľov partnerstva 

• inovatívne postupy (metódy, nástroje, kurikulá, 

školenia, využívanie IKT) 

• spolupráca na rôznej úrovni (verejný sektor, svet 

práce, občianska spoločnosť) 

• sieťovanie, výmena skúseností a dobrej praxe 

• uznávanie kompetencií používaním rámcov a 

nástrojov EU 

• aktívne občianstvo a tvorba nových sociálnych 

podnikov 
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SP - Rozpočet 
- max. 150 000 €/rok 
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Jednotkové náklady 

• Projekt. manažment a 
implementácia 

• Nadnárodné projektové 
stretnutia 

• Intelektuálne výstupy 

• Multiplikačné podujatia 

Reálne náklady 

• Špeciálne 

• Mimoriadne 
 

Doplnková (vzdelávacia) mobilita: 

- jednotkové náklady 



Znalostné aliancie (VŠ) I 

Spolupráca & inovácie 

 cieľ: podpora kreativity, inovácií, učenia sa 

na pracovisku 
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Znalostné aliancie (VŠ) II 

• min. 6 organizácií z 3 krajín programu 

• partnerské krajiny len za určitých podmienok 

• min. 2 VŠ a 2 podniky 

• trvanie: 2-3 roky 

• cca. 200 ZA do roku 2020 

• cieľ: zapojiť 20% VŠ 

Prihlášku zaslať: Výkonná agentúra v Bruseli 
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17. marec 2014  KA1 

30. apríl 2014     KA2 

 

On-line prihlášky 

Účastnícky portál -> Osobné identifikačné číslo 

účastníka (PIC) 

Predpokladané termíny 



ERASMUS + 

 

JEAN MONNET 

24 



JEAN MONNET aktivity 
Ciele:  

• Podporiť excelentnosť v štúdiách o európskej integrácii na VŠ 

 

Hlavné aktivity:  

• Výučba a výskum (Katedry, Moduly a Centrá excelentnosti) 

• Politický dialóg s akademickým svetom a výmeny ( siete a 

projekty)  

• Podpora aktivít inštitúcií alebo asociácií 

• Vytvorenie značky Jean Monnet 

• Operačné granty pre špecifické inštitúcie 

CENTRALIZOVANÉ AKCIE 
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ERASMUS+ 

MLÁDEŽ 



Ciele programu pre oblasť mládeže: 

• sociálne začlenenie a solidaritu, najmä prostredníctvom 

zvýšenia príležitosti pre mobilitu aktívnych mladých ľudí 

alebo mládežníckych organizácií a mládežníckych lídrov  

 



ERASMUS + 

 

ŠPORT 
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Prínos Erasmus+ pre šport 
Ciele:  

- bojovať  s hrozbami pre šport, ako je doping, manipulované 

výsledky zápasov, násilie, rasizmus a netolerancia 

- podporiť správne riadenie v športe a duálne kariéry športovcov 

- podporiť sociálne začlenenie, rovnosť možností a zdraviu 

prospievajúce fyzické aktivity – neziskové podujatia 

Aktivity: 

- podpora spolupracujúcich partnerstiev 

- podpora neziskových európskych športových udalostí 

zahŕňajúcich niekoľko krajín 

- dialóg s relevantnými európskymi aktérmi 
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• Informačné semináre k programu 

Erasmus+ v krajských mestách SR 

 

• Najbližší termín - 14. január 2014, 

Bratislava 
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Informačné semináre 2014 



Kontakty 
Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu 

erasmusplus@saaic.sk 
(pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a 

prípravu, školské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých) 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Národná agentúra programu Mládež v akcii 

iuventa@iuventa.sk 
(pre oblasť mládeže) 
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