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• V rokoch 2009 – 2014 je realizovaných 9 programov 
 

• Príspevok viac ako 80,75 mil. € 
 

• Kľúčové oblasti podpory 
• Prispôsobenie sa zmene klímy 
• Kultúrne a prírodné dedičstvo 
• Zelené inovácie v priemysle 
• Sociálna inklúzia 
• Cezhraničná spolupráca 
• Domáce a rasovo podmienené násilie 
• Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg 
• Fond pre mimovládne organizácie 

 
• Štipendijný program je realizovaný v 11 krajinách EÚ 

Granty EHP a Nórske Granty  
 na Slovensku 



• Cieľ: 
Zvýšený ľudský kapitál a vedomostná úroveň 

 
• Celkový rozpočet: 2 255 882 € 

• 85% - príspevok z Grantov EHP 
• 15% - príspevok zo štátneho rozpočtu SR 

 
• Donorskí partneri programu: 

 
• AIBA, Lichtenštajnsko 
• RANNÍS, Island 
• SIU, Nórsko 

 
• Správcom programu je SAIA, n. o. 

Štipendijný program EHP 



• Začiatok realizácie programu: marec 2014 
 

• Opatrenia: 
 
• Prípravné návštevy a stretnutia 

 
• Mobilitné projekty medzi vysokými školami 

 
• Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami 

a v stredoškolskom vzdelávaní 
 

• Koniec realizácie programu: apríl 2017 
 

• www.spehp.saia.sk  

Štipendijný program EHP 

http://www.spehp.saia.sk/


Prípravné návštevy a stretnutia 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie 
kontaktov za účelom naplánovania spoločného projektu 
 
 

• Termín vyhlásenia výzvy: 10. november 2014 
• Termín ukončenia výzvy: 13. február 2015 

 
• Disponibilná alokácia: 17 253,34 € 

 
• Realizácia projektov: 31. marec 2016 

 
• Aktivity: 

a) Účasť na prípravnej návšteve v zahraničí 
b) Organizácia prípravného stretnutia 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Oprávnení žiadatelia sú vysoké a stredné školy so sídlom 
na Slovensku, v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku 

 
 

• Oprávnený žiadateľ zo Slovenska musí mať za partnera 
minimálne 1 organizáciu z donorských štátov 
 
 

• Oprávnený žiadateľ z donorských štátov musí mať za 
partnera minimálne 1 organizáciu zo Slovenska 
 
 

• Dodatočný partner: 
• Organizácia z praxe (podnik, nezisková organizácia, 

nemocnica, výskumná organizácia...) 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Maximálna výška grantu 4 500 €, trvanie max. 5 dní 
 
 

• Oprávnené výdavky: 
• Cestovné náklady a poistenie do 700 € na osobu 
• Pobytové náklady 

• 210 €/osoba/deň v donorských štátoch 
• 100 €/osoba/deň na Slovensku 

 
 

• Predkladanie žiadostí cez on-line systém, min. 1 mesiac 
pred cestou 
 
 

• Priebežné hodnotenie a výber (FIFO) 

Prípravné návštevy a stretnutia 



Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi 
vysokými školami 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Podporiť bilaterálnu alebo multilaterálnu inštitucionálnu 
spoluprácu a vyvážené partnerstvá 
 

• Plánovaná výzva: január – marec 2015 
 

• Celková alokácia: min. 542 870 €* 
 

• Minimálna výška grantu: 50 000 € 
 

• Maximálna výška grantu: 120 000 € 
 

• Spolufinancovanie: 10% z celkových oprávnených 
výdavkov 
 

• Trvanie projektov: 9 – 12 mesiacov (do 31. 8. 2016) 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
medzi vysokými školami 

*Spolu s projektmi inštitucionálnej spolupráce medzi SŠ 



• Aktivity: 
a) Spolupráca akademických pracovníkov 
b) Vytváranie spoločných študijných modulov 
c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby 
d) Intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov 
e) Príprava spoločných odborných článkov, publikácií 
f) Organizácia konferencií, seminárov, školení, 

workshopov, letných škôl  
g) Stáže, odborná príprava študentov a doktorandov vo 

výskumných a iných organizáciách  
h) Krátkodobá mobilita študentov a doktorandov  
i) Krátkodobá mobilita akademických pracovníkov  
j) Krátkodobá mobilita expertov 
k) Krátkodobá mobilita vedúcich predstaviteľov  
 a administratívnych pracovníkov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
medzi vysokými školami 



• Oprávnený žiadateľ: 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 

 
• Oprávnený partner: 

• Z donorských štátov: 
• Vysoká škola 
• Inštitúcia oprávnená poskytovať terciárne vzdelávanie 

• Zo Slovenska: 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 
• Externá vzdelávacia inštitúcia 

 
• Asociovaní partneri 

 
• Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 partnerskú VŠ so 

sídlom v niektorom z donorských štátov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
medzi vysokými školami 



Projekty inštitucionálnej spolupráce 
v stredoškolskom vzdelávaní 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Podporiť bilaterálnu alebo multilaterálnu inštitucionálnu 
spoluprácu. Aktivity a výstupy projektu by mali byť 
prospešné pre všetky zapojené organizácie. 
 

• Plánovaná výzva: január – marec 2015 
 

• Celková alokácia: min. 542 870 €* 
 

• Minimálna výška grantu: 30 000 € 
 

• Maximálna výška grantu: 100 000 € 
 

• Spolufinancovanie: 10% z celkových oprávnených výdavkov 
 

• Trvanie projektov: 9 – 12 mesiacov (do 31. 8. 2016) 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
v stredoškolskom vzdelávaní 

*Spolu s projektmi inštitucionálnej spolupráce medzi VŠ 



• Aktivity: 
a) Podpora inštitucionálnej spolupráce zahŕňajúc aktivity 

zamerané na študentov, učiteľov a pracovníkov 
b) Podpora inštitucionálnej spolupráce pri riešení tém 

spoločného záujmu 
c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby 
d) Organizácia vedomostných súťaží  
e) Organizácia letných environmentálnych škôl  
f) Organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov   
g) Odborný pobyt/prax študentských skupín a/alebo učiteľov  
h) Mobilita študentov  
i) Spolupráca študentov na diaľku  
j) Organizácia a účasť na odborných seminároch pre učiteľov  
k) Mobilita učiteľov s cieľom profesionálneho rozvoja 
l) Mobilita pracovníkov škôl so zameraním na zlepšenie 

manažmentu stredných škôl  

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
v stredoškolskom vzdelávaní 



• Oprávnený žiadateľ: 
• Stredná škola so sídlom na Slovensku 

 
• Oprávnený partner: 

• Z donorských štátov: 
• Stredná škola 
• Vysoká škola 
• Inštitúcia oprávnená poskytovať sekundárne vzdelávanie 
• Inštitúcia oprávnená poskytovať terciárne vzdelávanie 

• Zo Slovenska: 
• Stredná škola so sídlom na Slovensku 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 

 
• Asociovaní partneri 

 
• Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 partnerskú SŠ so 

sídlom v niektorom z donorských štátov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
v stredoškolskom vzdelávaní 



Ďalšie informácie 

Štipendijný program EHP Slovensko 



www.spehp.saia.sk  



• Prípravné návštevy a stretnutia 
• Výzva do 13. 2. 2015 
• Realizácia do 31. 3. 2015 

 
• Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými 

školami a v stredoškolskom vzdelávaní 
• Výzva v januári – marci 2015 
• Realizácia od leta 2015 – 30. 8. 2016 

 
• Predkladanie žiadostí cez on-line systém, pri projektoch aj 

tlačená verzia 
 

• Plánované sú informačné semináre v 8 krajských mestách 
Slovenska 

Zhrnutie 



• SAIA, n. o. 
 Sasinkova 10 
 812 20 Bratislava 1 
 
Tel: 02/59 30 47 00 

 
• www.saia.sk 
• www.spehp.saia.sk 

 
• Administrátorka programu: Mgr. Žofia Gulášová 

zofia.gulasova@saia.sk; 02/59 30 47 56 

 
• Finančná manažérka projektov: Ing. Simona Želinská 

simona.zelinska@saia.sk; 02/59 30 47 57 

Kontakty 

http://www.saia.sk/
http://www.saia.sk/
http://www.spehp.saia.sk/
mailto:zofia.gulasova@saia.sk
mailto:simona.zelinska@saia.sk


Ďakujem za pozornosť 


