
 
Výzva 2021 

Kľúčová akcia 2 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania 

KOOPERAČNÉ A MALÉ PARTNERSTVÁ 
 

Čo je podstatou partnerstiev pre spoluprácu? 

Projekty typu "Partnerstvá pre spoluprácu" patria do Kľúčovej akcie 2 (KA2) a sú zamerané na riešenie 
spoločných potrieb a priorít prostredníctvom nadnárodnej spolupráce s partnerskými organizáciami, 
ktoré si budujú svoje kapacity a dosahujú zmeny na individuálnej aj organizačnej (prípadne sektorovej) 
úrovni. 
Rozlišujeme 2 typy partnerstiev pre spoluprácu: 
- kooperačné partnerstvá, 
- malé partnerstvá. 

V čom sú základné rozdiely medzi kooperačným 
partnerstvom a malým partnerstvom? 

Malé partnerstvá: 
- umožňujú spoluprácu min. 2 organizácií z 2 rôznych programových krajín, 
- nemajú predpísané typy oprávnených aktivít, 
- majú pevne stanovený rozpočet vo výške 30 000 eur alebo 60 000 eur, 
- trvanie projektu je stanovené na min. 6 a max. 24 mesiacov, 
- nie je možné ich realizovať v sektore vysokoškolského vzdelávania. 

Kooperačné partnerstvá: 
- umožňujú spoluprácu min. 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín, 
- v odôvodnených prípadoch je možné zapojiť aj organizáciu z partnerskej krajiny, 
- majú konkrétne stanovené typy oprávnených aktivít, 
- rozpočet tvoria rozpočtové kategórie zodpovedajúce plánovaným projektovým aktivitám, 
- celková výška grantu môže dosiahnuť sumu min. 100 000 Eur a max. 400 000 Eur v závislosti od počtu 

partnerov, trvania projektu a množstva plánovaných aktivít, 
- umožňujú tvorbu výsledkov projektu (v minulosti nazývaných intelektuálne výstupy) a následne aj 

organizovanie multiplikačných podujatí, 
- trvanie projektu je stanovené na min. 12 a max. 36 mesiacov, 
- je možné ich realizovať vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy. 
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Kto môže žiadať o grant na kooperačné alebo 
malé partnerstvá?  

Žiadateľom môže byť každá relevantná účastnícka organizácia zriadená v programovej krajine. Táto 
organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu, a to 
v národnej agentúre vo svojej krajine. 

Aký je minimálny a maximálny počet partnerov 
v kooperačnom partnerstve? 

Minimum je stanovené na 3 organizácie z 3 programových krajín. Maximum nie je stanovené, ale 
príspevok pre riadenie a realizáciu projektu je možné získať maximálne pre 10 organizácií. V minulosti sa 
ako vhodný počet z hľadiska manažovania tohto typu projektu osvedčilo v priemere 5 - 7 partnerov 
v partnerstve. 

Aký je minimálny a maximálny počet partnerov 
v malom partnerstve? 

Minimum je stanovené na 2 organizácie z 2 krajín programu. Malé partnerstvo teda umožňuje aj 
bilaterálnu spoluprácu. Maximum nie je stanovené, limitovaná je len výška grantu na projekt. 

Dozvedeli sme sa, že malé partnerstvo je vhodné 
pre začínajúce alebo menej skúsené organizácie. 
Čo to konkrétne znamená? 

Definície sa nachádzajú v Sprievodcovi programom v časti D - Slovník pojmov. Za začínajúcu organizáciu je 
považovaná taká organizácia, ktorá ešte nikdy nebola zapojená do programu Erasmus+. Za menej skúsenú 
organizáciu sa považuje taká organizácia, ktorá v danom type akcie nezískala podporu viac než dvakrát za 
posledných 7 rokov. 

Môže byť partnerom aj organizácia z partnerskej 
krajiny? 

Áno, v kooperačnom partnerstve môže, za predpokladu, že je splnený minimálny počet organizácií (3 
organizácie z 3 programových krajín) a organizácia z partnerskej krajiny prináša do projektu pridanú 
hodnotu. V malom partnerstve môžu byť partneri len z tzv. programových krajín. 

Čo znamená termín pridružený (asociovaný) 
partner? 

Kooperačné partnerstvá môžu zapájať aj partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa 
podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo podporujú šírenie a udržateľnosť 
projektu. V rámci projektu Erasmus+ sa budú takíto partneri nazývať „pridružení partneri“. Z hľadiska 
oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za partnerov projektu a nezískavajú žiadne finančné 
prostriedky z programu v rámci projektu. Na účely pochopenia ich úlohy v rámci partnerstva a získania 
celkového prehľadu o návrhu je však potrebné v návrhu projektu jednoznačne opísať ich zapojenie do 
projektu a rôznych aktivít. 

Musia byť v žiadosti o grant identifikované 
všetky organizácie zapojené do projektu? 

Áno. Všetky organizácie musia byť v žiadosti uvedené a musia mať identifikačné číslo OID. 

Musí mať VŠ, ktorá je partnerom v kooperačných 
partnerstvách, Erasmus chartu pre 
vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)? 

Áno, každá VŠ z programovej krajiny, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+, či už ako koordinátor, 
alebo partner, musí byť držiteľkou ECHE. Ak má vysoká škola sídlo v partnerskej krajine, musí sa 
v medziinštitucionálnej zmluve s koordinátorom zaviazať, že bude dodržiavať zásady charty ECHE. 
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Môže sa VŠ uchádzať o malé partnerstvá? 

Malé partnerstvá sú určené týmto sektorom: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, 
vzdelávanie dospelých. 
VŠ sa môže uchádzať o malé partnerstvo len v prípade, že projekt bude zameraný na cieľovú skupinu 
z týchto sektorov. 

Je Spojené kráľovstvo oprávnenou krajinou 
v kooperačných a malých partnerstvách?  

Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) programovou krajinou, ale iba 
partnerskou krajinou. Je preto oprávnenou krajinou v kooperačných partnerstvách, avšak nie v malých 
partnerstvách. 
Viac informácií nájdete v SK Sprievodcovi programom na s. 32 – 35. 

Čo sú európske priority uvedené v Sprievodcovi 
programom a európske priority v národnom 
kontexte zverejnené na stránke programu? 

Európske priority sú definované v SK Sprievodcovi programom na str. 167 - 174. Ide o spoločné ciele, 
ktoré každoročne stanovuje Európska komisia a ktoré je potrebné prostredníctvom projektu napĺňať. 
Organizácie tvoriace partnerstvo si musia v štádiu podávania žiadosti zvoliť min. 1 a/alebo max. 3 priority, 
ktoré zodpovedajú ich potrebám a cieľom projektu, ktorý spoločne pripravujú. 
 
Národná priorita "Inklúzia a diverzita (rozmanitosť)", ktorá je zverejnená na stránke programu, je tzv. 
európskou prioritou v národnom kontexte, ktorá bola z európskych priorít programu Erasmus+ vybraná 
ako obzvlášť relevantná pre Slovenskú republiku v danej výzve. V roku 2021 budú preto obzvlášť vítané 
projekty, ktoré sa budú zameriavať na jej napĺňanie. 
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/narodne_priority_2021_vzdelavanie
_odborna_priprava.pdf 

Musí byť moja žiadosť jednoznačne naviazaná na 
niektorú z európskych priorít? 

Áno. Žiadosť o grant v KA2 – Partnerstvá pre spoluprácu musí byť jednoznačne naviazaná aspoň na jednu 
horizontálnu alebo sektorovú prioritu (osobitnú prioritu v sektore ŠV, OVP, VŠ, VD), a to v kooperačných, 
ako aj malých partnerstvách. Ak žiadosť nenapĺňa ani jednu prioritu, nemôže byť schválená. Zoznam 
európskych priorít a ich opis je v SK Sprievodcovi programom, na str. 167 – 172. 

Koľko európskych priorít si môžem vybrať 
v žiadosti o grant? 

Minimálne jednu a maximálne tri európske priority. Je možné kombinovať priority z rôznych sektorov 
podľa zamerania projektu. 

Vzdelávanie dospelých je v programe Erasmus+ 
súčasťou 2 sektorov: sektora vzdelávania 
dospelých aj sektora odborného vzdelávania 
a prípravy. Ako môžeme zistiť, kam patrí 
vzdelávanie dospelých, ktoré poskytuje naša 

SK Sprievodca programom definuje v časti D – Slovník pojmov na str. 332 – 333 tieto pojmy podrobne. 
V princípe možno povedať, že v oboch sektoroch ide o vzdelávanie dospelej osoby, ktorá už neabsolvuje 
počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu, pričom: 
- v sektore odborného vzdelávania a prípravy  ide o vzdelávanie, ktoré je zamerané na získavanie 
vedomostí, odborných znalostí, zručností a kompetencií požadovaných v konkrétnych povolaniach,  

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/narodne_priority_2021_vzdelavanie_odborna_priprava.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/narodne_priority_2021_vzdelavanie_odborna_priprava.pdf
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škola / organizácia? - v sektore vzdelávania dospelých ide o vzdelávanie iné ako odborné, ktoré môže byť formálnej, 
informálnej alebo neformálnej povahy. 

Môže naša organizácia podať k tomu istému 
termínu na podanie žiadostí žiadosť o 
kooperačné partnerstvo a zároveň aj žiadosť o 
malé partnerstvo? 

Áno, môže, za predpokladu, že ide o podstatne odlišné žiadosti (odlišné ciele, aktivity, výsledky, 
partnerstvo) a vaša organizácia má dostatočné prevádzkové a ľudské kapacity na ich realizáciu. 

Môže naša organizácia podať žiadosť o 
kooperačné alebo malé partnerstvo a zároveň 
byť partnerom v inom projekte? 

Áno, môže, za predpokladu, že: 
- ide o podstatne odlišné žiadosti (odlišné ciele, aktivity, výsledky, partnerstvo), 
- vaša organizácia má dostatočné prevádzkové a ľudské zdroje na účasť vo všetkých uvedených 

projektoch. 
Upozornenie: v každom type partnerstva to isté konzorcium partnerov môže podať v stanovenom termíne 
iba jednu žiadosť a len jednej národnej agentúre. 

Aké aktivity môžeme financovať v kooperačnom 
partnerstve? 

Sprievodca programom definuje konkrétne typy aktivít, ktoré je možné v projekte realizovať: Nadnárodné 
projektové stretnutia, Výsledky projektu, Multiplikačné podujatia, Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej 
prípravy. Tieto aktivity sú financované zo samostatných rozpočtových kategórií. 
Naviac môžu byť v rámci rozpočtovej kategórie "Riadenie a realizácia projektov" financované aj rôzne 
menšie podujatia a aktivity na lokálnej úrovni. 

Aké aktivity môžeme realizovať v malom 
partnerstve? 

Sprievodca programom nedefinuje konkrétne projektové aktivity. Tie si naplánujú partneri spoločne tak, 
aby naplnili ciele svojho projektu a rešpektovali celkovú výšku rozpočtu projektu. 
Organizácie si môžu flexibilne vybrať najlepšiu kombináciu tradičných aj kreatívnejších a inovačných 
aktivít, ktorou sa prispieva k dosahovaniu cieľov projektu z hľadiska jeho rozsahu a úmerne ku kapacitám 
partnerstva. 
Aj v malom partnerstve je možné realizovať tieto aktivity: 

- riadenie projektu: aktivity potrebné na zabezpečenie primeraného plánovania projektu, jeho realizácie a 
uskutočňovania nadväzujúcich opatrení, ako aj bezproblémovej a efektívnej spolupráce medzi 
partnermi projektu (organizačné a administratívne úlohy, virtuálne stretnutia partnerov, príprava 
komunikačných materiálov, príprava a nadväzujúce opatrenia v súvislosti s účastníkmi aktivít atď.), 

- aktivity realizácie: podujatia zamerané na vytváranie sietí, stretnutia, pracovné semináre na výmenu 
postupov a vypracúvanie výsledkov; tieto aktivity môžu obsahovať aj účasť zamestnancov a učiacich sa 
(za predpokladu, že sa ich účasťou prispieva k dosahovaniu cieľov projektu), 

- aktivity výmeny a propagácie informácií: organizácia konferencií, stretnutí, podujatí zameraných na 
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výmenu, vysvetľovanie a propagácia výsledkov projektu, ktoré môžu mať podobu hmatateľných 
výsledkov, záverov, osvedčených postupov atď. 

Čo máme rozumieť pod Aktivitami vzdelávania, 
výučby a odbornej prípravy? Pre koho sú určené 
a aké pravidlá tu platia? 

Pravidlá pre realizáciu aktivít vzdelávania, výučby a odbornej prípravy (v minulosti nazývaných ako 
Vzdelávacie, vyučovacie, školiace aktivity - Learning, teaching, training activities) sú stanovené iba 
v kooperačných partnerstvách. 
 
Sprievodca programom stanovuje: 
- max. trvanie 365 dní, 
- oprávnených účastníkov z radov zamestnancov aj učiacich sa. 

Ich formát nie je v novom programe stanovený. Partnerstvo si preto: 
- samostatne zvolí formát aktivity,  
- nastaví jej primerané trvanie, 
- naplánuje účasť primeraného počtu oprávnených účastníkov, pričom je možné, aby sa jedného 

podujatia zúčastnili aj zamestnanci aj učiaci sa vrátane osôb s nedostatkom príležitostí. Základnou 
podmienkou je, že tieto aktivity musia predstavovať nástroj, ktorý partnerstvu umožní dosiahnuť ciele 
projektu. 

Kto sa môže zúčastniť aktivít vzdelávania, 
výučby a odbornej prípravy? 

Tieto aktivity môžu mať akúkoľvek formu, ktorá je relevantná pre projekt, pričom sa na nich môže 
zúčastniť viac ako jeden typ účastníkov, a to individuálne alebo v skupine. Formát, účel, druh a počet 
účastníkov navrhovaných aktivít sa opíše a odôvodní v žiadosti o projekt. Zoznam oprávnených účastníkov 
je uvedený v SK Sprievodcovi programom na str. 180. 

Ktoré aktivity je možné v rámci projektu 
uskutočniť virtuálne? 

Všetky aktivity je možné uskutočniť virtuálne. 
V kooperačných partnerstvách je možné na virtuálne multiplikačné podujatia žiadať rozpočet (15€ na 
účastníka). Ostatné virtuálne aktivity je možné financovať len z rozpočtu Riadenie a realizácia projektu. 

Kde sa môžu organizovať projektové aktivity 
malého partnerstva? 

V malých partnerstvách je možné organizovať projektové aktivity: 

- v krajinách, v ktorých sídlia organizácie tvoriace partnerstvo 

  a/alebo 

- v dobre odôvodnených prípadoch aj v sídlach inštitúcií EÚ (Brusel, Frankfurt, Luxemburg, Štrasburg 
a Haag). 
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Kde sa môžu realizovať aktivity kooperačného 
partnerstva? 

Všetky aktivity kooperačného partnerstva sa musia realizovať v krajinách účastníckych organizácií 
projektu, ktoré sú buď úplnými, alebo pridruženými partnermi. 
Navyše, ak je to náležite odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu: 
- aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie, a to aj ak sa na projekte 

nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli, 
- aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu realizovať aj na príslušných tematických 

nadnárodných podujatiach/konferenciách v programových alebo partnerských krajinách. 

Čo zahŕňa podpora inklúzie v kooperačných 
partnerstvách? 

Táto podpora sa poskytuje dvoma spôsobmi, a to ako: 
1. podpora pre organizáciu, aby vedela dostatočne podporiť účastníkov s nedostatkom príležitosti vo 
forme jednotkového príspevku 100€ na osobu s nedostatkom príležitosti, 
2. podpora pre účastníka na dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom 
príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov 
spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom 
rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora) na základe reálnych nákladov. 

Čo znamená termín "zelené cestovanie"?  

Definíciu zeleného cestovania nájdete v Sprievodcovi programom, časti Slovník pojmov, s. 324. Ide 
o cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú 
autobusy alebo vlaky, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-
pooling)." 

Čo sú výsledky projektu v kooperačných 
partnerstvách? Je to to isté ako „intelektuálne 
výstupy“ v predchádzajúcom programe 
Erasmus+? 

V podstate áno. Výsledky/hmatateľné výstupy projektu sú napr. učebné plány, pedagogické materiály 
a materiály na prácu s učiacimi sa, otvorené vzdelávacie zdroje, nástroje IT, analýzy, štúdie, metódy 
partnerského učenia atď. 
Aby na ich tvorbu bola poskytnutá finančná podpora, musí ísť o výstupy významné z hľadiska kvality aj 
množstva. Musí byť preukázaný potenciál výstupov z hľadiska ich širšieho použitia a využitia, ako aj 
vplyvu. 

Je možné v kooperačných partnerstvách zaradiť 
medzi účastníkov multiplikačných podujatí aj 
zamestnancov organizácií, ktoré tvoria 
partnerstvo? 

Nie, zamestnanci organizácií, ktoré tvoria partnerstvo, nemôžu byť započítaní do počtu účastníkov 
multiplikačných podujatí. 
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Kedy môžeme žiadať finančný príspevok na 
organizovanie multiplikačného podujatia ? 

Nárok na finančný príspevok na organizovanie multiplikačného podujatia v kooperačných partnerstvách 
máte iba v prípade, že ste vytvorili hmatateľné výsledky projektu, ktoré sú udržateľné z hľadiska kvality 
a množstva. Musí byť preukázaný potenciál výstupov z hľadiska ich širšieho použitia a využitia, ako aj 
vplyvu. 

Môžeme plánovať multiplikačné podujatia 
v kooperačných partnerstvách kombinovanou 
formou - fyzicky aj virtuálne? 

Áno, formulár žiadosti o grant to umožňuje. 

Kedy môžeme žiadať o tzv. mimoriadne náklady? 
Mimoriadne náklady sú oprávnené iba v kooperačných partnerstvách. Ich účel je definovaný v SK 
Sprievodcovi programom na str. 188. Z grantu je možné uhradiť sumu do výšky max. 80 % skutočných 
oprávnených nákladov. 

Je v rámci Výzvy 2021 pre kooperačné a malé 
partnerstvá stanovený len jeden termín na 
podanie žiadostí? 

V prípade kooperačných partnerstiev je stanovený prvý termín na 20. mája do 12:00:00 hod. (poludnie 
bruselského času); druhý dodatočný termín – 3. novembra do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času) 
je možný len v prípade dostupnosti voľných finančných prostriedkov. 
 
Pre malé partnerstvá sú vo Výzve 2021 stanovené 2 kolá – 2 termíny pre podanie žiadostí: 
- 20. máj do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času) 
- 3. november do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času) 

 


