
Kedy a ako podať prihlášku

PARTNERSTVÁ 
PRE SPOLUPRÁCU

zvyšovanie kvality práce zapojených inštitúcií,
budovanie kapacít organizácií, riešenie
spoločných potrieb a priorít, tvorba inovačných
výstupov

kooperačné partnerstvá (min. 3 organizácie z 3
programových krajín)

Grant: paušálna suma (120.000 € / 250.000 € /
400.000 €)

Typy partnerstiev 
a možnosti grantov

Trvanie projektu
kooperačné partnerstvá: 12 až 36 mesiacov
malé partnerstvá: 6 až 24 mesiacov

Kto sa môže uchádzať o grant

organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy alebo v iných sociálno-
ekonomických odvetviach
organizácie, ktoré majú prierezový vplyv
(napr. miestne, regionálne a národné orgány,
centrá uznávania vzdelávania, obchodné
komory, poradenské centrá a pod.)

prispôsobenie OVP potrebám trhu práce
zvyšovanie flexibility príležitostí v OVP
zvyšovanie atraktivity OVP
príspevok k inováciám v OVP
zvyšovanie kvality OVP
tvorba a implementácia internacionalizačných
stratégií pre poskytovateľov OVP

rozšírenie prístupu do programu pre nováčikov,
malé organizácie, sieťovanie

malé partnerstvá (min. 2 organizácie z 2 
 programových krajín)

Grant: paušálna suma (30.000 € alebo 60.000 €)

Ciele 

Priority
inklúzia a rozmanitosť
životné prostredie
digitalizácia
spoločné hodnoty, občianska
angažovanosť a aktívne občianstvo Termíny stanovuje v aktuálnej výzve

Európska komisia. 
 

Viac informácií nájdete na webstránke programu:
www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027



SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Križkova 9, 811 04 Bratislava

Kontakty ERASMUS+

ODBORNÉ
VZDELÁVANIE 
A PRÍPRAVA

Miesto pre poznámky

@ErasmusplusSK erasmusplus.sk 

erasmusplus@saaic.sk 02 / 209 222 01

www.erasmusplus.sk 
KĽÚČOVÁ AKCIA 2 (KA2)

Inšpirujte sa
Užitočné platformy

 

School Education Gateway  
Platforma s ponukou príležitostí na vzdelávacie aktivity, 
vyhľadanie projektových partnerov a zdroj materiálov a informácií.

 

eTwinning 
Najväčšia európska platforma pre virtuálnu spoluprácu škôl, 
bezpečný priestor na komunikáciu, zdieľanie, disemináciu 
a kontinuálne vzdelávanie.

Europass
Nástroj EÚ na transparentnosť a uznávanie kompetencií, 
zručností a kvalifikácií.

EPALE
Otvorená európska komunita odborníkov, ktorí sa venujú 
vzdelávaniu dospelých - pedagógov a školiteľov, pracovníkov
poskytujúcich poradenské a podporné služby, výskumníkov,
akademických pracovníkov a tvorcov politík.

Erasmus+ Project Results Platform
Platforma výsledkov projektov Erasmus+ a niektorých projektov
z predchádzajúcich programov.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/

