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• medzisektorové – zamerané na priority, potreby a ciele 
viacerých sektorov vzdelávania. Ciele projektu, zloženie 
projektového partnerstva 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;
• uznávanie a validácia vedomostí, zručností a kompeten-

cií získaných v systéme formálneho, neformálneho a infor-
málneho učenia sa;

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

potrebami a boj proti segregácii a diskriminácii marginali-
zovaných 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 
vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity. V sektore vysokoškolského 
vzdelávania sú oprávnenými aktivitami napríklad: intenzívne študijné 
programy, zmiešaná mobilita učiacich sa, dlhodobé výučbové pobyty/
pobyty v rámci odbornej prípravy. 

Pre koho?
Účastníkmi projektových aktivít môžu byť zamestnanci/pracovníci a žia-
ci/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?
Akákoľvek organizácia aktívna v sektore vysokoškolského vzdelávania 
zriadená na Slovensku. 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 rozličných krajín zapojených do programu. 

Aké je trvanie projektu?
Projekt môže trvať minimálne 24 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. Maximálny grantu je 450 000 € pre 
36-mesačný projekt.

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);

• príspevok na intelektuálne výstupy;
• príspevok na multiplikačné podujatia.

Kam a kedy podať prihlášku?
Prihláška sa podáva elektronicky do národnej agentúry v krajine, 
v  ktorej je zriadená organizácia žiadajúca o grant. 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 www.erasmusplus.sk. 

Centralizované aktivity programu Erasmus+:
Okrem strategických partnerstiev môžu vysokoškolské inštitúcie 
realizovať projekty v centralizovaných akciách:

• Znalostné aliancie vytvárané medzi inštitúciami vysoko-
školského vzdelávania a podnikmi, ktorých cieľom je pod-
poriť inováciu, podnikavosť, tvorivosť, zamestnateľnosť, vý-
menu znalostí a/alebo multidisciplinárnu výučbu a štúdium;

• Aliancie pre sektorové zručnosti podporujúce návrh 
a  tvorbu spoločných učebných plánov odbornej prípravy, 
programov a metodík výučby a odbornej prípravy na zákla-
de preukázaných trendov v konkrétnom hospodárskom od-
vetví, a tiež na základe zručností, ktoré sú potrebné na prá-
cu v jednej alebo vo viacerých profesionálnych oblastiach;

• projekty zamerané na budovanie kapacít podporujú spo-
luprácu s partnerskými krajinami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a mládeže; cieľom projektov zameraných na bu-
dovanie kapacít je podporovať organizácie, resp. inštitúcie 
a systémy v procese modernizácie a internacionalizácie.

Činnosti Jean Monnet
Činnosti Jean Monnet podporujú výučbu a výskum v oblasti európ-
skych štúdií (akademické moduly, katedry, centrá excelentnosti), 
projekty spolupráce, organizovanie konferencií, štúdie a konferencie. 
Ich zámerom je zverejňovať skutočnosti o EÚ v rámci širšej verejnos-
ti, podporovať aktívne európske občianstvo, poskytnúť tvorcom poli-
tík nový pohľad a konkrétne odporúčania prostredníctvom kritických 
nezávislých akademických názorov s cieľom zamyslieť sa nad aktuál-
nou situáciou v EÚ.

Znalostné aliancie, aliancie pre sektorové zručnosti, projekty na 
budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní a  činnosti Jean 
Monnet sú riadené Európskou komisiou v  Bruseli. Viac informácií 
nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny 
sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.

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



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 
medzinárodné 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 vysokoškolského vzdelávania
Cieľom programu Erasmus+ je modernizácia a zvyšovanie kvality vy-
sokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a za-
mestnancom vysokých škôl dáva možnosť prostredníctvom mobility 
zlepšiť si svoje zručnosti a zvyšuje ich šance zamestnať sa. Projektová 
spolupráca je zameraná na zvýšenie kvality a inovácie v oblasti vzdelá-
vania, rozvoja nových učebných osnov, prepájania rôznych sektorov 
vzdelávania, ako aj projekty podporujúce úzke prepojenie a spoluprá-
cu medzi podnikateľským sektorom a vysokoškolským vzdelávaním.

Do akých aktivít sa môže zapojiť vysoká škola?
KĽÚČOVÁ AKCIA 1 (KA1) - VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV 

Projekty v rámci tejto akcie podporujú činnosti nadnárodnej mobility 
zamerané na študentov a zamestnancov vysokých škôl a ich cieľom je:

• podporiť účastníkov mobilít v  získavaní vzdelávacích 
výsledkov (vedomostí, zručností a  kompetencií) s  cieľom 
zlepšiť ich osobný rozvoj a zamestnateľnosť na európskom 
trhu práce, a aj mimo neho;

• podporiť profesionálny rozvoj zamestnancov s  cieľom 
inovovať a zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania;

• zvýšiť kapacity, príťažlivosť a  medzinárodný rozmer inšti-
túcií tak, aby dokázali ponúkať činnosti a programy, ktoré 
lepšie reagujú na potreby trhu práce;

• posilniť synergie a prechody medzi formálnym a  nefor-
málnym vzdelávaním, odbornou prípravou, zamestnaním 
a podnikaním;

• zabezpečiť lepšie uznávanie vzdelávacích výsledkov získa-
ných počas obdobia vzdelávania v zahraničí.     

Projekt mobility pre vysokoškolských študentov 
a zamestnancov
Získajte grant a pošlite svojich študentov a zamestnancov do 
zahraničia na nadnárodnú mobilitu, pričom je možné využiť mobilitu 
v rámci Európy, ako aj do krajín okolitého sveta. Študentov vysokých 
škôl môžete vyslať na študijný pobyt na vysokú školu v zahraničí alebo 
na stáž do podniku:

Štúdium v zahraničí – študent môže absolvovať študijný pobyt na 
vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov počas každého stupňa 
štúdia.

Stáže pre študentov – študent môže absolvovať prax v podniku v zahra-
ničí v dĺžke 2-12 mesiacov. Túto možnosť zatiaľ nie je možné využiť v pod-
nikoch nachádzajúcich sa v partnerských krajinách, teda mimo Európy.  

Mobilita zamestnancov vysokých škôl môže obsahovať: 
Výučbu na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu 
vyučovať na partnerskej vysokej škole v zahraničí alebo vysoká škola 
môže pozvať pracovníkov z podniku v zahraničí, aby vyučovali na 
vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.
Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní 
zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie 
v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Kto sa môže mobility zúčastniť? 
• študenti vysokých škôl;
• čerství absolventi vysokých škôl;
• zamestnanci vysokých škôl (pedagogickí aj nepedagogickí);
• zamestnanci podnikov.

Kto môže požiadať o grant?
Oprávneným žiadateľom je:

• inštitúcia vysokoškolského vzdelávania so sídlom v krajine 
zapojenej do programu, ktorej bola udelená Charta 
vysokoškolského vzdelávania Erasmus (ECHE); 

• koordinátor národného konzorcia, ktorému bol udelený 
certifi kát konzorcia mobility v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania. Organizácie, ktoré nemajú platný certifi kát 
konzorcia mobility, oň môžu požiadať v mene konzorcia 
mobility súčasne s predložením žiadosti o grant na projekt 
mobility. Konzorcium pozostáva z minimálne troch 
organizácií so sídlom na Slovensku, z toho minimálne dve 
musia byť vysielajúce vysoké školy. 

Študenti a zamestnanci vysokých škôl nemôžu o grant požiadať 
priamo. Podmienky účasti na mobilitných aktivitách stanovuje vysoká 
škola, na ktorej študujú, resp. sú zamestnaní. 

Kam a kedy podať prihlášku?
Prihláška sa podáva 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+, elektronické formuláre 
prihlášok a ďalšie dôležité informácie a materiály sú zverejnené na 
stránke programu www.erasmusplus.sk. 

Spoločné magisterské študijné programy Erasmus 
Mundus – Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Ide o integrované medzinárodné študijné programy na vysokej úrovni 
poskytované konzorciami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 

ktoré udeľujú plné štipendiá najlepším študentom magisterského 
štúdia na celom svete, pričom študenti študujú na minimálne dvoch 
európskych vysokých školách a veľakrát aj na ďalšej renomovanej 
zahraničnej univerzite. Študenti po absolvovaní študijného programu 
získavajú spoločný diplom udelený viacerými zahraničnými vysokými 
školami. V rámci uceleného študijného programu je možné zapojiť aj 
podniky, v ktorých študenti môžu absolvovať stáže. 

Integrované študijné programy vytvorené konzorciom niekoľkých 
európskych a mimoeurópskych univerzít sa vyznačujú excelentnou 
kvalitou a jedinečnosťou vo svojom odbore, pričom majú prispieť 
ku zviditeľneniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 
a prilákať na európske vysoké školy najlepších študentov sveta.

Spoločné magisterské študijné programy sú centralizovanou aktivitou 
programu Erasmus+ a sú riadené  Európskou komisiou v Bruseli. Viac 
informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 (KA2) - SPOLUPRÁCA V OBLASTI INOVÁCIE 
A VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV
V rámci tejto akcie máte možnosť realizovať medzinárodné projekty, 
ktoré budú mať pozitívne a dlhotrvajúce účinky na účastnícke 
organizácie, na systémy politík, v rámci ktorých sa tieto činnosti 
vytvárajú, a tiež na osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do 
činností. Očakáva sa, že táto kľúčová akcia povedie k tvorbe, prenosu 
a/alebo zavádzaniu inovatívnych postupov na inštitucionálnej, 
miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.
Táto kľúčová akcia podporuje nadnárodné strategické partnerstvá, 
vytváranie znalostných aliancií, aliancií pre sektorové zručnosti 
a projekty zamerané na budovanie kapacít. 

Strategické partnerstvá vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projekty strategických partnerstiev sa zameriavajú na tvorbu, prenos 
a/alebo zavádzanie inovatívnych postupov, ako aj spoločné iniciatívy, 
ktoré podporia spoluprácu, vzájomné učenie sa 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 oblasti vysokoškolského vzdelávania.    

Táto akcia fi nančne podporuje:    
• 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.

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

• horizontálnu prioritu alebo
• sektorovú prioritu relevantnú pre sektor vysokoškolského 

vzdelávania.
Strategické partnerstvá môžu byť: 

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




