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pre vzdelávanie a odbornú prípravu

• uznávanie a validácia vedomostí, zručností a kompetencií zís-
kaných v systéme formálneho, neformálneho a informálne-
ho učenia sa;

• spolupráca medzi regionálnymi autoritami;
• vzdelávanie zdravotne postihnutých osôb so špeciálnymi po-

trebami a boj proti segregácii a diskriminácii marginalizova-
ných skupín vo vzdelávaní;

• lepšia príprava odborníkov v záujme rovnosti, rozmanitosti 
a inklúzie vo vzdelávaní;

• podpora podnikateľského myslenia a  zručností, podpora 
aktívneho občianstva.

Doplnkovými projektovými aktivitami môžu byť aj nadnárodné vzde-
lávacie, vyučovacie a školiace aktivity. V sektore školského vzdeláva-
nia sú takýmito oprávnenými aktivitami:

• krátkodobé výmeny skupín žiakov;
• krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov;
• dlhodobá mobilita žiakov na účely štúdia;
• dlhodobé mobility učiteľov na účely výučby;
• kombinovaná mobilita žiakov.

Pre koho?
Účastníkmi projektových aktivít môžu byť zamestnanci/pracov-
níci a  žiaci/študenti/dospelí učiaci sa organizácií zapojených 
do partnerstva.

Výstupy a výsledky, resp. celkový dopad projektu musia byť relevantné 
pre daný sektor vzdelávania s  konečným dopadom na jeho cieľovú 
skupinu.

Kto môže požiadať o grant?
O grant sa môže uchádzať akákoľvek organizácia zriadená na Slovensku
a  aktívne pôsobiaca v sektore školského vzdelávania. Žiadateľ podáva 
prihlášku v mene všetkých partnerov zapojených do projektu.

Strategické partnerstvo musí mať nadnárodný charakter a  musia 
ho tvoriť minimálne 3 organizácie z  3 rôznych krajín zapojených do 
programu.

Aké je trvanie projektu?
Projekt môže trvať minimálne 12 a maximálne 36 mesiacov v závislosti 
od jeho cieľov a rozsahu projektových aktivít.

Aká je výška grantu?
Výška grantu závisí od trvania projektu, počtu zapojených organizácií, 
projektových aktivít a výstupov. Maximálna výška grantu pre 
36-mesačný projekt je 450 000 €.

Grant pozostáva z nasledujúcich rozpočtových kategórií:
• príspevok na manažment a implementáciu projektu;
• príspevok na nadnárodné projektové stretnutia;
• príspevok na mimoriadne náklady;
• podpora špeciálnych potrieb;
• nadnárodné vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity – 

príspevok pre účastníkov na cestovné náklady a  podporu 
jednotlivcov (pobytové náklady).

V strategických partnerstvách zameraných na tvorbu inovačných 
intelektuálnych výstupov sú aj nasledovné rozpočtové kategórie:

• príspevok na intelektuálne výstupy
• príspevok na multiplikačné podujatia.

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ ZLOŽENÉ VÝLUČNE ZO ŠKÔL

Špeciálnym typom strategických partnerstiev v sektore školského 
vzdelávania sú strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl, tzv. 
školské partnerstvá, zamerané predovšetkým na výmenu dobrej 
praxe. Takéto nadnárodné partnerstvo môžu tvoriť minimálne 2 školy 
z 2 rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+.

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ MEDZI MIESTNYMI/
REGIONÁLNYMI ZRIAĎOVATEĽMI ŠKÔL

Ďalším špeciálnym typom projektov strategických partnerstiev 
v  sektore školského vzdelávania sú strategické partnerstvá medzi 
miestnymi/regionálnymi zriaďovateľmi škôl tzv. partnerstvá Regio, 
zamerané predovšetkým na výmenu dobrej praxe. Takéto nadnárodné 
partnerstvo môžu tvoriť už minimálne 2 regióny z 2 rôznych krajín 
zapojených do programu Erasmus+.

Kam a kedy podať prihlášku?
Prihlášky na Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov (KA1) a Strategické partnerstvá 
(KA2) sa podávajú elektronicky do národnej agentúry v krajine, v ktorej 
je zriadená organizácia. Na Slovensku je to SAAIC – Národná agentúra 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Termíny na podanie prihlášok stanovuje pre každý rok Európska 
komisia v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok. Aktuálne znenie 
výzvy, príručka k programu Erasmus+, formuláre prihlášok a ďalšie 
dôležité informácie a materiály sú zverejnené na stránke programu 
www.erasmusplus.sk.

Kontakty:
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02 – 209 222 01
email: erasmusplus@saaic.sk
web: www.erasmusplus.sk
Facebook:  ERASMUSPLUS SK

www.erasasmusplus.sks.swww e



Všeobecné informácie o programe Erasmus+
Erasmus+ (2014-2020) je program Európskej únie, ktorý je zameraný 
na posilnenie zručností, zamestnateľnosti, podporu modernizácie, 
internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy 
a systémov práce s  mládežou prostredníctvom zapojenia sa do 
medzinárodných projektov.

Program Erasmus+ sa zameriava na všetky oblasti vzdelávania 
a  odbornej prípravy, ako aj na oblasti mládeže a športu.

Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy zahŕňa sektory:

• školské vzdelávanie;
• odborné vzdelávanie a príprava;
• vysokoškolské vzdelávanie;
• vzdelávanie dospelých.

Národné agentúry v každej krajine zapojenej do programu riadia 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy decentralizované akcie KA1 
- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a  KA2 - Strategické partnerstvá. 
Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA).

Erasmus+ v sektore školského vzdelávania
Cieľom programu Erasmus+ v  sektore školského vzdelávania je po-
môcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského, cez základné, 
po stredné vzdelávanie v školách.

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelá-
vania, aby si mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať 
s partnermi z krajín zapojených do programu.

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 (KA1) - VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Cieľom mobilitného projektu je modernizácia, internacionalizácia 
a  dlhodobé zvýšenie kvality vzdelávania v školách, ktoré sú vysiela-
júcimi organizáciami svojich pedagogických a nepedagogických za-
mestnancov na vzdelávacie pobyty v zahraničí.

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov poskytuje učiteľom, vedúcim 
pracovníkom škôl a ďalším školským zamestnancom príležitosť na 
profesionálny rast absolvovaním vzdelávacieho pobytu v zahraničí.

Typy aktivít:

• štruktúrované kurzy alebo školenia;
• výučbové pobyty v partnerskej škole;
• hospitácie ( job shadowing) alebo pozorovania v partnerskej 

škole.

Kto sa môže mobility zúčastniť?
Účastníkmi vzdelávacej mobility jednotlivcov môžu byť učitelia, vedú-
ci pracovníci škôl, nepedagogickí zamestnanci, ako aj ďalší pracovní-
ci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej organizácie - školy.

Na ako dlho?
Mobilita musí trvať minimálne 2 po sebe idúce dni a maximálne 
2 mesiace, okrem času potrebného na cestovanie.

Kto môže požiadať o grant?
O grant sa môže uchádzať organizácia zriadená na Slovensku a aktívne 
pôsobiaca v sektore školského vzdelávania, ktorá chce vyslať svojich 
zamestnancov/pracovníkov do zahraničia.

Oprávneným žiadateľom je:

• škola zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR;

• koordinátor národného konzorcia – oprávnení žiadatelia sú 
zverejnení na webovej stránke www.erasmusplus.sk.

Vysielajúcou organizáciou účastníka vzdelávacej mobility však musí 
byť škola.

Národné konzorcium pozostáva z minimálne 3 organizácií so sídlom 
na Slovensku: 1 koordinátor a  minimálne 2 školy s  organizačným 
prepojením na koordinátora.

Koordinátorom národného konzorcia môže byť:

• miestny/regionálny zriaďovateľ škôl (samosprávny kraj, 
okresný úrad v sídle kraja, obec, súkromný a cirkevný zriaďo-
vateľ škôl);

• školský koordinačný orgán – priamo riadené organizácie 
MŠVVaŠ SR.

Jednotlivci nemôžu požiadať o grant priamo.

Aké je trvanie projektu?
Celkovo môže projekt trvať 1 až 2 roky.

Aká je výška grantu?
Výška grantu závisí od počtu účastníkov, dĺžky mobilít a vzdialenosti 
cieľových miest.

Grant pozostáva z jednotlivých rozpočtových kategórií:

• podpora na organizáciu mobility (350 € na účastníka, 200 € 
nad 100 účastníkov);

• príspevok na cestovné náklady vypočítaný automaticky;

• príspevok na podporu jednotlivcov (pobytové náklady) 
na základe pevne stanovených jednotkových nákladov;

• príspevok na poplatok za kurz vo výške 70 € na deň, 
maximálne 700 € za kurz;

• podpora špeciálnych potrieb.

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 (KA2) – STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ

Ide o medzinárodné projekty, ktoré sa zameriavajú na tvorbu, prenos 
a/alebo zavádzanie inovatívnych postupov, ako aj spoločné iniciatívy, 
ktoré podporia spoluprácu, vzájomné učenie a výmenu skúseností 
na európskej úrovni. Aktuálne európske priority pre tieto projekty 
stanovuje Európska komisia v každoročnej výzve na podávanie 
prihlášok. Odrážajú jej politiku a ciele v sektore školského vzdelávania.

Strategické partnerstvá sa podľa svojho rozsahu a komplexnosti delia 
na 2 typy:

• Strategické partnerstvá, v ktorých sa tvoria inovačné 
výstupy a/alebo sa intenzívne šíria a využívajú existujúce 
alebo novovytvorené produkty alebo inovatívne myšlienky. 
Hlavným výsledkom projektov sú intelektuálne výstupy.

• Strategické partnerstvá podporujúce výmenu dobrej 
praxe. Projekty umožnia organizáciám vytvárať a posilniť 
siete, zvýšiť ich kapacitu pre spoluprácu na medzinárodnej 
úrovni, podeliť sa o nápady, skúsenosti a metódy, ako aj ich 
konfrontáciu. Môžu sa v nich vytvoriť aj hmatateľné výstupy 
menšieho rozsahu.

Aby mohlo byť strategické partnerstvo v sektore školského 
vzdelávania fi nancované, musí riešiť minimálne jednu

• horizontálnu prioritu alebo

• sektorovú prioritu relevantnú pre sektor školského 
vzdelávania.

Strategické partnerstvá môžu byť:

• Jednosektorové – zamerané na priority, potreby a ciele 
sektora školského vzdelávania. Ciele projektu, zloženie 
projektového partnerstva, ako aj cieľové skupiny, na ktoré 
budú výsledky a výstupy projektu zamerané, musia byť 
relevantné pre daný sektor vzdelávania.

• Medzisektorové – zamerané na priority, potreby a ciele 
viacerých sektorov vzdelávania. Ciele projektu, zloženie 
projektového partnerstva, ako aj cieľové skupiny, na ktoré 
budú výsledky a výstupy projektu zamerané, musia byť 
relevantné pre uvedené sektory vzdelávania. Prihláška sa 
podáva v sektore, na ktorý je dopad projektu najvýraznejší.

O čo ide?
Príklady projektových aktivít:

• upevnenie spolupráce a tvorba sietí medzi organizáciami;

• testovanie a zavádzanie inovačnej praxe;




