
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

je štátna inštitúcia, priamo riadená 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Predmetom jej činnosti je 

práca s mládežou mimo školy a rodiny 

a mládežnícka politika na Slovensku 

aj mimo neho. Cieľom aktivít je 

implementácia štátnej politiky voči 

deťom a mládeži.

Búdková 2

811 04 Bratislava 

Tel: +421 2 592 96 324

www.iuventa.sk 

iuventa@iuventa.sk

https://www.facebook.com/

Iuventa

Iuventa -  Slovenský inštitút mládeže

Národná agentúra programu Erasmus + 

pre oblasť mládeže a športu

SAAIC – Slovenská akademická 
asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu

Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu je v súlade 

so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení zákona č. 300/1990 

Zb. dobrovoľným združením fyzických 

a právnických osôb, ktorej cieľom je 

podporovať a koordinovať programy 

medzinárodnej spolupráce slovenských 

vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä 

s krajinami Európskeho spoločenstva 

v rámci vzdelávacích a iných programov.

Križkova 9 
811 04 Bratislava 

Tel: +421 2 209 222 01
www.saaic.sk 
www.erasmusplus.sk 
erasmusplus@saaic.sk

https://www.facebook.com/
ErasmusplusSK

KA 1
Vzdelávacia 

mobilita  
jednotlivcov

Školské 
vzdelávanie

Mládež a šport

Vzdelávanie 
dospelých

Odborné 
vzdelávanie 

a príprava

Vysokoškolské 
vzdelávanie

>>>>>  Vzdelávanie a odborná príprava >>>>> SAAIC

>>>>>  Mládež a šport  >>>>> IUVENTA

KA 2
Spolupráca 

v oblasti inovácií 
a výmeny 

osvedčených 
postupov

AKCIE PROGRAMU ERASMUS+

SEKTORY

www.erasmusplus.sk

DECENTRALIZOVANÉ AKCIE

CENTRALIZOVANÉ AKCIE

KA 3
Podpora reformy 

politík

>>>>>  Výkonná agentúra v Bruseli



Vzdelávanie a odborná príprava
Možnosti v oblasti školského vzdelávania,  
vysokoškolského vzdelávania, odborného 
vzdelávania a prípravy a  vzdelávania 
dospelých.

Prečo Erasmus+ ?

- Program Erasmus+ (2014 – 2020) je 
zameraný na posilnenie zručností, 
zamestnateľnosti a podporu 
modernizácie vzdelávania, odbornej 
prípravy a systémov práce s mládežou. 

- Rozpočet programu je vo výške 14,7 
miliardy EUR, teda o  40 % viac než  
predchádzajúce programy, ktoré v sebe 
Erasmus+ spája. 

- Erasmus+ umožní, aby sa viac ako 
4 milióny Európanov mohli uchádzať 
o zahraničné štúdium, odbornú 
prípravu,  pracovnú stáž alebo 
dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

- Zlučuje všetky doterajšie programy 
EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport vrátane Programu 
celoživotného vzdelávania (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig), programu Mládež v akcii 
a piatich programov medzinárodnej 
spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink a program pre spoluprácu 
s industrializovanými krajinami).

- Po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. 

- Súčasťou programu sú akcie Jean 
Monnet.

-  V porovnaní s predchádzajúcimi 
programami má jednoduchšie pravidlá 
účasti a financovania.

- Všetky potrebné informácie 
k programu môžete nájsť v Erasmus+ 
Programový sprievodca.

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kľúčová akcia 1 v závislosti od profilu 
zapojených účastníkov podporuje projekty 
zamerané na tieto typy mobilít:
- pre vysokoškolských študentov 

a zamestnancov,
- pre zamestnancov a študentov 

odborného vzdelávania a prípravy,
- pre školských zamestnancov,
- pre zamestnancov pracujúcich v oblasti 

vzdelávania dospelých

KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií 
a výmena osvedčených postupov
Kľúčová akcia 2 podporuje projekty zamerané 
na aktuálne potreby a výzvy v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy:
- strategické partnerstvá
- partnerstvá veľkého rozsahu medzi svetom 

práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej 
prípravy: Znalostné aliancie a Aliancie pre 
sektorové zručnosti (ECVET, EQF, EQAVET, 
Prístup zameraný na vzdelávacie výstupy)

- projekty na budovanie kapacít

KA3 –  Podpora reformy politík
Kľúčová akcia 3 podporuje reformy politík zame-
riavajúce sa na dosiahnutie cieľov Európa 2020, 
strategického rámca pre európsku spoluprácu 
vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020).
- Otvorená metóda koordinácie
- EÚ nástroje: valorizácia a implementácia
- Politický dialóg s aktérmi v oblasti, 

nečlenskými krajinami a medzinárodnými 
organizáciami

- Rozvoj sietí

Oblasť mládeže prioritne podporuje 

neformálne vzdelávanie a informálne učenie 

mladých ľudí, ako aj profesionálnych a 

dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Projekt mobility pre mladých ľudí a 

pracovníkov s mládežou

Kľúčová akcia 1 podporuje projekty zame-

rané na mobilitu mladých ľudí a pracov-

níkov s mládežou. Mladí ľudia majú možnosť 

zapojiť sa do projektov Mládežníckych 

výmen a Európskej dobrovoľníckej služby. 

Pracovníkom s mládežou otvára možnosti 

profesionálneho rozvoja a budovania 

partnerstiev v oblasti práce s mládežou 

prostredníctvom školení, seminárov, 

pracovných stáží a podobne.

KA2 -  Spolupráca v oblasti inovácií 

a výmena osvedčených postupov

Strategické partnerstvá v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Kľúčová akcia 2 podporuje projekty 

zamerané na aktuálne potreby a výzvy 

v oblasti mládeže (práca s mládežou 

a mládežnícka politika), ktoré prinášajú 

inovatívne postupy a riešenia v oblasti 

mládeže v rámci medzisektorovej 

spolupráce (štátny, verejný a súkromný 

sektor). Kľúčová akcia 2 umožňuje 

uskutočňovať aj projekty Nadnárodných 

mládežníckych iniciatív.

KA3 -  Podpora reformy politiky

Štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých 

ľudí so zástupcami rozhodujúcich subjektov 

v oblasti mládeže

Kľúčová akcia 3 podporuje dialóg medzi 

mladými ľuďmi a tvorcami politík v oblasti 

mládeže a aktivity zamerané na témy 

štruktúrovaného dialógu. V širšom kontexte 

podporuje aktívne zapájanie sa mladých ľudí 

do života spoločnosti - participáciu mladých 

ľudí.

ŠPORT

Pre organizácie venujúce sa výchove 

prostredníctvom športu sú otvorené 

všetky kľúčové akcie (KA) v oblasti mládeže 

na národnej úrovni.

Na európskej úrovni sú pre oblasť športu 

určené akcie Partnerstvá spolupráce 

a Neziskové európske športové podujatia. 

Projekty sa podávajú na centralizovanej 

úrovni do Výkonnej agentúry pre 

vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru 

v Bruseli.

MLÁDEŽ


