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Kľúčová akcia 2 (KA2):

Strategické partnerstvá (SP)
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Základné otázky?
Kto môže podať projekt Strategické partnerstvá (SP)?
Kto všetko môže byť partnerom v SP?
Čo je cieľom projektu?

Ako dlho môže projekt trvať?
Na aké cieľové skupiny môže mať projekt dopad?
Aké aktivity sa môžu v rámci projektu uskutočniť?

Ako sa pripravuje rozpočet projektu?
Ako podať prihlášku (kedy, kam)?
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Kto môže podať projekt Strategické partnerstvá (SP)?
 akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia, aktívna vo
vzdelávaní alebo v iných sociálno-ekonomických
sektoroch.
Upozornenie:
 VŠ: VŠ zriadené v krajine programu musia mať platnú
Erasmus chartu VŠ vzdelávania.
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Kto môže byť partnerom v SP?
akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá je zriadená v
krajine programu a je aktívna v oblasti vzdelávania alebo v iných
sociálno-ekonomických sektoroch.
 minimálne 3 organizácie z 3 rôznych krajín programu
 maximum nie je stanovené – avšak fin. podpora na manažment a
implementáciu projektu len pre 10 organizácií
 v partnerstve môže byť zahrnutá aj inštitúcia z partnerskej krajiny,
ale iba za predpokladu, že žiadateľ dostatočne opíše jej
nezastupiteľnú úlohu v partnerstve.
 do projektu sa môžu zapojiť aj tzv.pridružení (asociovaní) partneri,
na ktorých sa neplánuje rozpočet, uviesť ich v texte prihlášky.
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Projekty môžu byť:

 Jednosektorové
•

Odrážajú priority programu a potreby jedného sektora
vzdelávania

 Medzisektorové
•

Odrážajú priority programu a potreby relevantné pre viac
sektorov vzdelávania

Upozornenie: neexistuje osobitná prihláška pre medzisektorové
prihlášky, medzisektorový projekt špecifikujú vybrané priority,
stanovené ciele, zloženie partnerstva a cieľové skupiny.
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Čo je cieľom projektu?
 skvalitniť vzdelávanie na všetkých úrovniach
 vytvárať, prenášať a/alebo zavádzať nové vzdelávacie
prístupy, metódy, formy, obsahy atď.
 prepájať svet vzdelávania so svetom práce
 podporiť spoločné iniciatívy, ktoré posilnia spoluprácu,
vzájomné učenie sa a výmenu skúseností na európskej
úrovni

 napĺňať ciele a politiky EK, ktoré sú vyjadrené v
konkrétnych cieľoch a prioritách programu pre
strategické partnerstvá
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Európske priority
Európske priority – horizontálne, sektorové, európske priority
v národnom kontexte
 ciele a téma prihlášky sa musia viazať aspoň na jednu
horizontálnu alebo sektorovú európsku prioritu

 je možné vybrať max. 3 európske priority v 1 prihláške
 európske priority v národnom kontexte (národné
priority) – sú pre rok 2017 stanovené
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Horizontálne priority
HP1: Získavanie relevantných a vysoko kvalitných
zručností a kompetencií
HP2: Sociálne začlenenie
HP3: Otvorené a inovatívne postupy v digitálnej ére
HP4: Posilnenie náboru, výberu a zaučenie pedagógov
HP5: Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií
HP6: Udržateľné investovanie, výkon a efektívnosť
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Sektorové priority pre VŠ







Zvyšovanie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania so
vzdelávacím prístupom zameraným na študenta, lepšie využívanie IKT,
prepojenie VŠ so zamestnávateľmi alebo sociálnymi podnikmi
Sociálne zapojenie VŠ a rozvoj medzikultúrnych a občianskych
kompetencií študentov
Podpora inovácií a kreativity pomocou partnerstiev
a interdisciplinárnych prístupov, posilnenie úlohy VŠ v regióne
Spolupráca medzi vzdelávaním a výskumom
Zlepšenie inštitucionálnej a systémovej úrovne riadenia,
transparentnosti a mechanizmov spätnej väzby
Internacionalizácia, uznávanie mobility, podpora zmien v súlade
s Bolonskými princípmi a nástrojmi.
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Národné priority pre VŠ
 Podporovať prístupy vo výučbe zamerané na študenta.
 Rozvíjať spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami a
zamestnávateľmi a zvyšovať relevantnosť poznatkov a
zručností študentov.
 Podporovať využívanie IKT vo vysokoškolskom vzdelávaní.
 Pripravovať a modernizovať interdisciplinárne študijné
programy a spoločné študijné programy.
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V závislosti od CIEĽOV sa strategické partnerstvá delia na:
• podporujúce inovácie: zamerané na rozvoj a šírenie
inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave s možnosťou
zažiadať o intelektuálne výstupy a multiplikačné
podujatia,
• podporujúce výmenu osvedčených postupov: s cieľom
rozvíjať a upevňovať siete, zdieľať postupy a metódy,
s možnosťou vytvárať aj konkrétne výstupy a šíriť
výsledky svojich aktivít. Tento typ projektov nebude
podporený v rámci strategických partnerstiev v oblasti VŠ
vzdelávania.
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Ako dlho môže projekt trvať?
Trvanie projektu
 VŠ: 24 až 36 mesiacov
 začiatok projektu medzi 1.9.2017 a 31.12.2017
 všetky projekty musia byť ukončené najneskôr do
31. augusta 2020
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Na aké cieľové skupiny môže mať projekt dopad?
 odborníci z praxe
 zamestnanci/pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy
 študenti, účastníci vzdelávania, učni, žiaci, dospelí učiaci sa
 osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy
 mladí ľudia s nedostatočnými príležitosťami
 osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku
 subjekty s rozhodujúcimi právomocami
 výskumní pracovníci

Upozornenie:
-

analýza potrieb cieľových skupín musí byť spomenutá v prihláške!
oprávnení účastníci projektových aktivít, na ktoré sa plánuje rozpočet,
môžu byť len zamestnanci a študenti partnerských inštitúcií!!!
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Aké aktivity sa môžu v rámci projektu uskutočniť?
1. riadenie a realizácia projektu (manažment a implementácia projektu)
2. nadnárodné projektové stretnutia
3. nadnárodné aktivity vzdelávania, výučby a odb. prípravy
(vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity)
4. tvorba intelektuálnych (duševných) výstupov
5. multiplikačné podujatia (semináre, konferencie)
Upozornenie: aktivity sú oprávnené, len ak:
 sú potrebné na dosiahnutie cieľov projektu a prinesú pridanú hodnotu
celému partnerstvu
 sa realizujú v krajinách partnerov alebo sídlach EÚ (Brusel, Frankfurt,
Luxemburg, Štrasburg, Haag)
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Projektové aktivity
1. Riadenie a realizácia projektu:
riadenie projektu; prístupy, materiály, nástroje pre
učenie/výučbu/odbornú prípravu v malom rozsahu;
virtuálna spolupráca a miestne projektové činnosti;
informovanie, propagácia, šírenie, atď.
2. Nadnárodné projektové stretnutia:
projektové stretnutia partnerov na účely koordinácie
projektu
 hostiteľom je jedna z inštitúcií zapojených do
partnerstva
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3. Nadnárodné aktivity vzdelávania, výučby a odbornej
prípravy:

 oprávnené len v prípade, ak majú významnú pridanú
hodnotu pre dosiahnutie cieľov a výsledkov projektu
 nemôžu byť hlavnou aktivitou projektu
 konkrétne podmienky jednotlivých typov a príklady aktivít
pre každý sektor sú v Príručke programu, EN verzii s. 293
Trvanie:
• dlhodobé aktivity (2 - 12 mesiacov)
• krátkodobé aktivity (3/5 dní pozri príručka – 2 mesiace,
okrem cesty)
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Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity
Typ aktivity/činnosti:

Relevantné pre:

zmiešaná mobilita učiacich sa

všetky oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže

krátkodobé výmeny skupín žiakov

školské vzdelávanie

intenzívne študijné programy

vysokoškolské vzdelávanie

dlhodobá študijná mobilita žiakov

školské vzdelávanie

dlhodobé výučbové pobyty alebo
pobyty spojené s odbornou prípravou

vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie
a príprava, školské vzdelávanie a vzdelávanie
dospelých

dlhodobá mobilita pracovníkov s
mládežou

mládež

krátkodobé spoločné podujatia
odbornej prípravy
zamestnancov/pracovníkov

všetky oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže
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4. Tvorba intelektuálnych (duševných) výstupov:
 významné a inovačné hmatateľné výstupy projektu
medzinárodného významu, napr. kurikulá, pedagogické
materiály, otvorené vzdelávacie zdroje, nástroje IT,
analýzy, štúdie, metódy vzájomného učenia sa, atď., ktoré
sa budú používať vo viacerých krajinách aj po ukončení
projektu
 nepatria sem malé a „drobné“ výstupy, ako sú brožúry,
webové stránky projektu, šírenie materiálu atď., ktoré sú
hradené z položky Riadenie a realizácia projektu
Upozornenie: otvorené licencie – povinné zverejnenie výstupov
na eur. diseminačnej platforme
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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5. Multiplikačné podujatia:
 len ak sú už v projekte vytvorené intelektuálne
výstupy!
 organizovanie národných a nadnárodných
konferencií, seminárov, podujatí zameraných na
šírenie intelektuálnych výstupov projektu
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Ako sa pripravuje rozpočet projektu?
Výška grantu:
 závisí od trvania projektu, počtu zapojených organizácií,
projektových aktivít a výstupov
 maximálny grant: 450 000€ na 36-mesačný projekt, max. 12 500
€/mesiac
 grant predstavuje len finančný príspevok, očakáva sa
dofinancovanie zo strany partnerstva (výška dofinancovania sa v
prihláške nedeklaruje)
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Rozpočet
Jednotkové príspevky
 príspevok na riadenie a realizáciu projektu
 príspevok na nadnárodné projektové stretnutia
 príspevok na intelektuálne (duševné) výstupy
 príspevok na multiplikačné podujatia
 nadnárodné aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy –
príspevok pre účastníkov na cestovné náklady a podporu
jednotlivcov (pobytové náklady)
Reálne náklady
 príspevok na mimoriadne náklady – subdodávky a vybavenie
(do 75%)
 podpora špeciálnych potrieb – pre účastníkov s preukazom ZŤP
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Podávanie prihlášky
Kto?
 iba koordinátor podáva prihlášku za celé partnerstvo
Kedy?
 29. marec 2017 do 12:00 hod. poludnia bruselského/SEČ
Kam?
 do národnej agentúry krajiny, v ktorej má koordinátor sídlo
Ako?
 iba elektronicky (prihlášky v papierovej forme budú považované za
neoprávnené)
 v jednom z úradných jazykov používaných v krajinách programu
Upozornenie: 1 konzorcium partnerov môže v rámci jednej Výzvy
podať len 1 prihlášku KA2 a len v 1 krajine
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Povinné prílohy prihlášky
 čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom
uvedeným v prihláške
 časový harmonogram projektových aktivít a výstupov
na predpísanom formulári (Ganttov graf)
 odporúčané: mandátne listy každého partnera, ktoré
sú podpísané obidvoma stranami
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TÉMY
 možný výber zo 43 tém, maximálne si vyberáte
v prihláške 3 témy
Vo výzve 2016 zastúpené nasledovné témy:
Extending and reinforcing good practice in teacher development
• Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba
vzdelávacích programov
• IKT – nové technológie – digitálne kompetencie
• Kvalita a význam vo vysokoškolskom vzdelávaní
Udržateľnosť malých a rodinných fariem
• Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo
• Podnikateľské vzdelávanie
• Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba
vzdelávacích programov
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Vo výzve 2015:
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
• Podnikateľské vzdelávanie
• Podniky, priemysel a MSP
• Problematiky trhu práce vrátane kariérového
poradenstva/nezamestnanosť mladých ľudí
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students
with Special Needs
• Zdravotné postihnutie – špeciálne problémy
• Prekážky vo vzdelávaní
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Vo výzve 2014:
Food Quality and Consumer studies
• Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdel. programov
• Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo
• Výskum a inovácie
Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre
Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr
• Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdel. programov
• Výučba a učenie sa cudzích jazykov
• Otvorené a dištančné vzdelávanie
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in
SMEs' Innovations
• Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdel. programov
• Výskum a inovácie
• Podniky, priemysel a MSP (vrátane podnikateľstva)
26

Erasmus+ Project Results Platform
http://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/projects/
Možné nájsť: opis projektu, partnerské
inštitúcie, výsledky.
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Viac sa dozviete aj na inštruktážnych seminároch :
24.1.2017 v Košiciach
26.1.2017 v Bratislave
Tešíme sa na Vašu účasť 
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Ďakujeme za pozornosť.
erasmusplus@saaic.sk
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