
Erasmus+  

2021 – 2027 

Centralizované 

akcie 



Štruktúra programu 

• Mobilita jednotlivcov 

• Aktivity zamerané na participáciu mládeže  Kľúčová akcia 1 

• Partnerstvá pre spoluprácu 

• Partnerstvá pre excelentnosť 

• Partnerstvá pre inovácie 

• Európske neziskové športové podujatia 

Kľúčová akcia 2 

• Európska mládež spolu Kľúčová akcia 3 

• Akcie Jean Monnet v sektore vysokoškolského 
vzdelávania 

• Akcie Jean Monnet v iných sektoroch vzdelávania a 
odbornej prípravy 

Jean Monnet 



Kľúčová 

akcia 2 
Partnerstvá pre excelentnosť 
• Centrá excelentnosti odborného 

vzdelávania a prípravy 

• Učiteľské akadémie programu 

Erasmus+ 

• Akcia Erasmus Mundus 

 

Partnerstvá pre inovácie 
• Aliancie pre inovácie 

Jean 

Monnet 
V sektore vysokoškolského 
vzdelávania 
• Výučba a výskum (moduly, 

katedry, centrá excelentnosti) 

 

V iných sektoroch vzdelávania 
a odbornej prípravy 
• Odborná príprava učiteľov 

• Siete Jean Monnet 



Oprávnené krajiny 

Programové krajiny 

• krajiny EÚ 

• krajiny EHP: Lichtenštajnsko, Nórsko, Island 

• kandidátske krajiny: Severné Macedónsko, Srbsko, 
Turecko 

 

Partnerské krajiny 

• ostatné krajiny sveta  

• vrátane UK 



Centrá excelentnosti odborného 
vzdelávania a prípravy 
vytvorenie a rozvoj európskych centier excelentnosti, ktoré prispejú k regionálnemu 

rozvoju, inováciám, ako aj k vytvoreniu platforiem pre nadnárodnú spoluprácu 

 
Ciele  

1. Národná úroveň - začleniť CEvOVP do domáceho kontextu a prepojenie na 

európskej úrovni 

2. Nadnárodná úroveň - vytvoriť referenčné body na svetovej úrovni pre odborné 

vzdelávanie spojením CEvOVP, ktoré zdieľajú: 

• spoločný záujem v konkrétnych odvetviach  

• inovačné prístupy k riešeniu spoločenských výziev  

Aktivity 
• Výučba a vzdelávanie: napr. príprava inovačných výučbových a vzdelávacích 

metodík  

• Spolupráca a partnerstvá: napr. zakladanie partnerstiev medzi podnikmi a 

inštitúciami vzdelávania  

• Správa a financovanie: napr. efektívna správa na všetkých úrovniach  

 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 



Podmienky 

• trvanie 4 roky 

• grant max. 4 mil. € 

 

Partnerstvo: 

• koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny 

• partneri = programové/partnerské krajiny 

• min. 8 partnerov z min. 4 programových krajín  

• min. 1 poskytovateľ OVP 

• min. 1 partner zastupujúci podnikateľskú́, odvetvovú́ alebo sektorovú́ sféru  

Termín na prihlášku: 7. september 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3mYFiRl  
Kontakt: eacea-eplus-vet@ec.europa.eu  

Centrá excelentnosti odborného 
vzdelávania a prípravy 
vytvorenie a rozvoj európskych centier excelentnosti, ktoré prispejú k regionálnemu 

rozvoju, inováciám, ako aj k vytvoreniu platforiem pre nadnárodnú spoluprácu 

 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 

celkový rozpočet na túto akciu je 44 mil. € - predpoklad je cca 11 schválených návrhov 
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mailto:eacea-eplus-vet@ec.europa.eu
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Učiteľské akadémie programu 
Erasmus+ 

zvýšenie príťažlivosti učiteľského povolania a zabezpečenie kvalitného 

počiatočného vzdelávania a neustály profesionálny rozvoj učiteľov 

 Ciele 
• posilniť európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov 

prostredníctvom inovatívnej a praktickej spolupráce s pedagógmi a učiteľmi v 

iných európskych krajinách a zdieľaním skúseností 

• testovať modely mobilít v rámci vzdelávania učiteľov pre ich začlenenie do 

poskytovania vzdelávania učiteľov 

• zabezpečiť poznatky na vypracovanie politík v oblasti vzdelávania učiteľov na 

európskej aj národnej úrovni  

 

 

 Aktivity 
• vypracovanie spoločných vzdelávacích modulov 

• zriaďovanie sietí škôl poskytujúcich prax pre študentov spolu s organizáciami 

poskytujúcimi počiatočné/kontinuálne vzdelávanie 

• vypracovanie spoločnej ponuky vzdelávania s výrazným európskym rozmerom 

• podpora eTwinning a School Education Gateway  

 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 



Učiteľské akadémie programu 
Erasmus+ 

zvýšenie príťažlivosti učiteľského povolania a zabezpečenie kvalitného 

počiatočného vzdelávania a neustály profesionálny rozvoj učiteľov 

 Podmienky 

Termín na prihlášku: 7. september 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3egPXmk  
Kontakt: EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europa.eu 

• trvanie 3 roky 

• grant max. 1,5 mil. € 

 

Partnerstvo: 

• koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny 

• partneri: napr. VŠ a inštitúcie poskytujúce ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

ministerstvá, iné orgány zodpovedné za vzdelávacie politiky 

• min. 3 partneri z min. 3 programových krajín (2 z EÚ) 

• min. 2 partneri poskytujúci počiatočné vzdelávanie učiteľov 

• min. 1 partner poskytujúci ďalšie vzdelávanie učiteľov 

• min. 1 škola pre poskytovanie praxe alebo odbornej prípravy 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 

celkový rozpočet na túto akciu je 15 mil. € - predpoklad je cca 10 schválených návrhov 
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spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy  
Erasmus Mundus (joint masters)  
 
 
 

opatrenia na tvorbu študijných programov  
Erasmus Mundus (design measures) 
 

Akcie Erasmus Mundus 



Erasmus Mundus Joint Masters 
spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus 

Ciele 
• spolupráca medzi inštitúciami s cieľom predstaviť európsku excelentnosť vo 

vysokoškolskom vzdelávaní  

• individuálna mobilita pre všetkých študentov zúčastňujúcich sa na EMJM s 

podporou štipendia 

Podmienky 
• koordinátor akákoľvek VŠ z programovej/partnerskej krajiny 

• min. 3 VŠ z 3 krajín (minimálne 2 musia byť programové krajiny) 

• v čase podania prihlášky musí byť program akreditovaný 

• študenti absolvujú mobilitu v min. dvoch krajinách 

• trvanie projektu 6 akademických rokov: 

• jeden prípravný rok 

• min. štyri edície študijného programu (trvanie programu 60/90/120 ECTS) 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 



Erasmus Mundus Joint Masters 

Rozpočet 

• Inštitucionálne náklady:  

750€ mesačne x trvanie programu x počet zapísaných študentov na celé obdobie 

• Študentské štipendiá: 

1 400€ x trvanie programu v mesiacoch 

• Príspevok na individuálne potreby študentov so zdravotným postihnutím 

3 000 € - 60 000€  

 

• maximálny grant na jeden EMJM = ca 3,8 mil. €  

Termín na prihlášku: 26. máj 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3ebIlBt 
Kontakt: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu  

spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 

celkový rozpočet na túto akciu je 122 mil. € - predpoklad je cca 25 schválených návrhov 
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Erasmus Mundus Design Measures 

opatrenia na tvorbu spoločného študijného programu 

Ciele 
- podpora vypracovania nových spoločných programov, najmä z menej 

zastúpených študijných programov  

Podmienky 
 

- žiadateľ akákoľvek VŠ z programovej/partnerskej krajiny 

- nie je podmienka, aby bol ŠP akreditovaný  

- trvanie 15 mesiacov 

- grant 55 000 € (stretnutia, konferencie, štúdie, náklady na cestovanie, 

ubytovanie…) 

- nie je podmienka, aby žiadateľ v ďalšej výzve podal žiadosť o EMJM 

Termín na prihlášku: 26. máj 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3x8do9U 
Kontakt: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu  

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre excelentnosť 

celkový rozpočet na túto akciu je 2 mil. € - predpoklad je 36 schválených návrhov 
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Aliancie pre inovácie 
ucelený a komplexný súbor odvetvových alebo medziodvetvových činností, ktoré 

by sa mali dať prispôsobiť budúcemu vývoju znalostí v celej EÚ 

Ciele 
 

• posilniť inovačnú kapacitu Európy 

 

• navrhovať a vytvoriť nové učebné 

osnovy pre vysokoškolské 

vzdelávanie a OVP, ktoré 

podporujú rozvoj podnikateľského 

zmýšľania v EÚ 

 

• rozvíjať digitálne/zelené zručnosti 

 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre inovácie 

vysoko-
školské 

vzdelávanie 

odborné 
vzdelávanie 
a príprava 

širšie socio-
ekonomické 
prostredie 

výskum 
spolupráca, 

odovzdávanie 
vedomostí 

Skupina 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky 

Skupina 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností 

 



Aliancie pre vzdelávanie a podniky 

Ciele 

• posilniť nové, inovačné a multidisciplinárne prístupy k výučbe a vzdelávaniu  

• posilniť sociálnu zodpovednosť podnikov  

• zlepšiť kvalitu a relevantnosť zručností  

• uľahčiť tok a spolutvorbu vedomostí  

 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre inovácie 

Aktivity 
• podpora inovácie  

• rozvoj iniciatívnosti a podnikateľského zmýšľania, kompetencií a zručností  

• podpora odovzdávania a výmeny vedomostí medzi sektormi vysokoškolského 

vzdelávania, OVP a podnikmi a výskumom  

• identifikovanie potrieb v oblasti odolnosti, trhu a nových profesií  

 



Aliancie pre vzdelávanie a podniky 

Podmienky 

Termín na prihlášku: 7. september 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3anTMVx    
Kontakt: EACEA-EPLUS-ALLlANCES@ec.europa.eu 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre inovácie 

• trvanie 2 / 3 roky 

• grant max. 1 mil. € pre 2-ročný projekt, 1,5 mil. € pre 3-ročný projekt 

 

Partnerstvo: 

• koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny 

• partneri = programové/partnerské krajiny 

• min. 8 partnerov z min. 4 programových krajín  

• min. 3 aktéri na trhu práce 

• min. 3 poskytovatelia OVP  

• min. 1 vysoká škola 

celkový rozpočet na túto akciu je 61 mil. € - predpoklad je ca 45 schválených návrhov 

https://bit.ly/3anTMVx
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Aliancie pre sektorovú spoluprácu 
v oblasti zručností (implementing 
Blueprint) 

Ciele 
• vytvoriť nové strategické prístupy a spoluprácu na konkrétnych riešeniach v 

oblasti rozvoja zručností  

• riešiť nedostatok zručností na trhu práce 

• podporiť rozvoj stratégie pre sektorové́ zručnosti  

• navrhovať a poskytovať nadnárodný obsah vzdelávania a odbornej prípravy 

 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre inovácie 

Aktivity 
• vypracovanie strategického prístupu k sektorovej spolupráci v oblasti zručností  

• navrhnutie základných európskych učebných plánov a programov odbornej 

prípravy pre celý sektor  

• realizácia základných učebných plánov a programov odbornej prípravy  

• navrhnutie dlhodobého akčného plánu postupného zavadzania výstupov 

projektu do praxe po skončení ́projektu  

 



Aliancie pre sektorovú spoluprácu 
v oblasti zručností (implementing 
Blueprint) 

Podmienky 

Termín na prihlášku: 7. september 2021 

Kľúčová akcia 2 

Partnerstvá pre inovácie 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/32z1Gal  
Kontakt: EACEA-EPLUS-ALLlANCES@ec.europa.eu 

• trvanie 4 roky 

• grant max. 4 mil. € 

• 14 priemyselných ekosystémov (oblastí) 

 

Partnerstvo: 

• koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny 

• partneri = programové/partnerské krajiny 

• min. 12 partnerov z min. 8 programových krajín  

• min. 5 aktérov na trhu práce 

• min. 5 poskytovateľov OVP  

• min. 1 vysoká škola 

celkový rozpočet na túto akciu je 61 mil. € - predpoklad je cca 15 schválených návrhov 
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v sektore vysokoškolského vzdelávania:  
Výučba a výskum 

 
 
 
 
 
 

 
MODULY   KATEDRY   CENTRÁ EXCELENTNOSTI 

 
 

v iných sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy: 
 

ODBORNÁ PRÍPRAVA UČITEĽOV  SIETE 
 

prispievajú k šíreniu vedomostí o záležitostiach Európskej únie  
 

• podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v oblasti štúdií Európskej únie na 

celom svete 

• získavať poznatky na podporu tvorby politík EÚ a posilňovať úlohu EÚ v rámci Európy a 

v globalizovanom svete 

• osloviť širšiu verejnosť a rozšíriť vedomosti o EÚ do širšej spoločnosti 

Akcie Jean Monnet 



Jean Monnet moduly 

Podmienky 

• Žiadateľ: akákoľvek VŠ 

• trvanie 3 roky 

• grant vo forme jednorazového príspevku:                                                                                  

pre SVK 15 000€ - 30 000€ (na základe počtu vyučovacích hodín) 

• grant predstavuje 75 % oprávnených nákladov 

Termín na prihlášku: 2. jún 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3amd5ia  
Kontakt: EACEA-AJM@ec.europa.eu  

• krátke vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii  

• jedna konkrétna disciplína v rámci európskych štúdií alebo multidisciplinárny prístup 

• minimálne 40 vyučovacích hodín za akademický rok  

• môžu byť vo forme letnej školy 

  

 

v sektore vysokoškolského vzdelávania 

celkový rozpočet na túto akciu je 4 mil. € 
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Jean Monnet katedry 

Podmienky 

• žiadateľ akákoľvek VŠ 

• trvanie 3 roky 

• grant vo forme jednorazového príspevku:                                                                                  

pre SVK 25 000€ - 50 000€ (na základe počtu vyučovacích hodín) 

• grant predstavuje 75% oprávnených nákladov 

 

Termín na prihlášku: 2. jún 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3gmgTnA 
Kontakt: EACEA-AJM@ec.europa.eu  

• učiteľské ́posty so špecializáciou na štúdiá́ o Európskej únii pre profesorov na VŠ 

• jeden profesor (stály zamestnanec VŠ) – 90 vyučovacích hodín za akademický rok 

  

 

v sektore vysokoškolského vzdelávania 

celkový rozpočet na túto akciu je 4 mil. € 

https://bit.ly/3gmgTnA
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Jean Monnet centrá excelentnosti 

Podmienky 

• Žiadateľ: akákoľvek VŠ 

• max. 1 CE na 1 VŠ 

• trvanie 3 roky 

• grant vo forme jednorazového príspevku: max. 100 000€ (na základe odhadu v žiadosti) 

• grant predstavuje 75% oprávnených nákladov 

 

Termín na prihlášku: 2. jún 2021 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/2QBOEGk   
Kontakt: EACEA-AJM@ec.europa.eu  

• koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch tykajúcich sa Európskej únie  

• vytvoriť synergie medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií  

• vytvoriť spoločné nadnárodné aktivity 

• osloviť̌ študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú́ otázkami tykajúcimi sa Európskej únie  

v sektore vysokoškolského vzdelávania 

celkový rozpočet na túto akciu je 2 mil. € 
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Odborná príprava učiteľov 

Ciele 
• získavať vedomosti o EÚ metodikách pre učiteľov učiacich na rôznych úrovniach, z 

rôznych prostredí a skúseností; 

• ponúkať školenia o predmetoch EÚ pre školy a poskytovateľov OVP 

Podmienky 
• žiadateľ: VŠ poskytujúca učiteľské programy, inštitúcia poskytujúce ďalšie 

vzdelávanie učiteľov 

• trvanie 3 roky 

• grant max. 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku a max. 80 % 

odhadovaného rozpočtu) 

 

 

Termín na prihlášku: 2. jún 2021 

v iných sektoroch vzdelávania a odbornej a prípravy 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3vnWwdP  
Kontakt: EACEA-AJM@ec.europa.eu  

celkový rozpočet na túto akciu je 4 mil. € 

https://bit.ly/3vnWwdP
https://bit.ly/3vnWwdP
mailto:EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Siete Jean Monnet 

Termín na prihlášku: 2. jún 2021 

Podmienky 
• koordinátor: materská/základná škola, gymnázium, poskytovateľ OVP  

• min. 5 škôl z 3 programových krajín 

• trvanie 3 roky 

• grant max. 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku a max. 80 % odhadovaného 

rozpočtu) 

 

 

• výmena informácií o obsahu a podpora výsledkov použitých metodík; 

• posilnenie spolupráce medzi rôznymi školami/poskytovateľmi OVP, ktoré im 

poskytnú medzinárodné skúsenosti a Európske postavenie 

Ciele 

Viac info na F&T portáli: https://bit.ly/3egTUau  
Kontakt: EACEA-AJM@ec.europa.eu  

v iných sektoroch vzdelávania a odbornej a prípravy 

celkový rozpočet na túto akciu je 2 mil. € 

https://bit.ly/3egTUau
https://bit.ly/3egTUau
https://bit.ly/3egTUau
mailto:EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Zdroje informácii 
• web stránka k Výzve 2021: 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=1  
 

• Sprievodca programom EN/SK: 
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5 
 

• Funding & Tenders Portal:                                      
https://bit.ly/3x93Hsa  
 

• Registrácia / vyhľadanie PIC:                               
https://bit.ly/2ROouRD  
 

• Erasmus+ Project Results: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en  

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=1
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=5
https://bit.ly/3x93Hsa
https://bit.ly/2ROouRD
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Ďakujem  
za pozornosť! 
veronika.haberlandova@saaic.sk  

mailto:veronika.haberlandova@saaic.sk

