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Bratislava, 26.11.2015

Program Erasmus+
2014 -2020
Prispieva k dosiahnutiu cieľov:
• stratégia Európa 2020 (zvýšiť mieru dosiahnutia terciárneho
vzdelania aspoň na úroveň 40 %, SR - 26,9%)
• strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a
odbornej prípravy (ET 2020)
(20% absolventov/študovať alebo zúčastniť sa mobility v zahraničí)
• udržateľný rozvoj partnerských krajín v oblasti vysokoškolského
vzdelávania
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Súčasné výzvy EÚ
•
•
•
•
•
•
•

ekonomická kríza a vysoká nezamestnanosť mládeže
nedostatok potrebných zručností absolventov
rastúce požiadavky po vysokokvalifikovaných zamestnancoch
internacionalizácia vzdelávania
potreba prepojiť vzdelávanie a svet práce
vývoj a potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT)
prepojenie formálneho, neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa
• podpora znevýhodnených skupín (vrátane migrantov
a utečencov)
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Akcie programu Erasmus+
KA1 – Kľúčová akcia1
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA2 – Kľúčová akcia 2
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena
osvedčených postupov
KA3- Kľúčová akcia 3
Podpora reformy politiky
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KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Medzinárodná kreditová mobilita
• významný medzinárodný rozmer v oblasti VŠ
• viac mobilít študentov a pracovníkov VŠ do/z EÚ
Spoločné študijné programy
• magisterské študijné programy ponúkané konzorciami
z EÚ a mimo EÚ
• pokračovanie Erasmus Mundus
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KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivca
Decentralizované akcie - národná agentúra
• medzinárodná kreditová mobilita
Centralizované akcie - Výkonná agentúra v Bruseli
(EACEA)
• spoločné magisterské programy
• pôžičky pre magisterské štúdium
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Oprávnené inštitúcie
•

•

•

Vysoká škola krajiny programu, ktorá je držiteľkou
ECHE (Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie)
predkladá prihlášku v mene partnerstva a administruje
pridelený grant pre všetky mobility – vysielaných aj prijímaných
študentov a učiteľov
Podniky a iné organizácie z krajín programu (týka sa
mobility zamestnancov VŠ prichádzajúcich z partnerských krajín
na školenie)
Vysoká škola v partnerskej krajine
musí mať podpísanú medziinštitucionálnu dohodu s vysokou
školou v krajine programu, nemá ECHE ale zaväzuje sa
dodržiavať všetky princípy a podmienky uvedené v ECHE

KA1- Medzinárodná kreditová mobilita
• založená na klasickej Erasmus mobilite (medzi-inštitucionálna
dohoda, zmluva o štúdiu, zmluva
o poskytnutí finančnej podpory, uznávanie štúdia),
• mobility pre Bc., Mgr., PhD. študentov a pracovníkov VŠ medzi
krajinami programu a partnerskými krajinami (v závislosti od
konkrétnych regiónov) ,
• 135 000 študentov a pracovníkov VŠ do roku 2020,
• riadené národnými agentúrami v krajinách programu,
• prihlášky sa podávajú v NA (SAAIC).
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KA1- Medzinárodná kreditová mobilita
→ Mobilita študentov - štúdium
(stáže v rámci Výzvy 2016 nie sú povolené)
→ Mobilita zamestnancov VŠ - výučba
- školenia

Mobilita študentov
•

iba mobilita študentov na štúdium,

•

na základe podpísanej medziinštitucionálnej dohody s vysokou školou
v partnerskej krajine,

•

študent minimálne v druhom roku vysokoškolského štúdia,
vrátane čerstvých absolventov (do 1 roka po ukončení štúdia),

•

Trvanie mobility: 3 - 12 mesiacov v každom stupni štúdia
(do celkovej dĺžky sa zarátava aj študijný pobyt/stáž v rámci Programu
celoživotného vzdelávania alebo Erasmus+),

•

mobilita sa nesmie realizovať v krajine, kde je študent počas svojho
štúdia ubytovaný.

Mobilita zamestnancov VŠ
• Trvanie mobility: minimálne 5 dní (bez dní cesty) – 2 mesiace
• V prípade výučby: minimálne 8 hodín výučby/týždeň
• Mobilita sa musí realizovať v krajine inej ako je krajina pobytu
zamestnanca a tiež odlišnej od krajiny, v ktorej je zriadená
vysielajúca organizácia.
• Oprávnení účastníci mobility:
- zamestnanci vysokých škôl z krajiny programu
- zamestnanci vysokých škôl z partnerskej krajiny

Financovanie
Podpora na organizáciu mobility:
• príspevok k nákladom na organizovanie mobilít
• príprava, organizácia, uznávanie, monitorovanie mobilít v súlade s
ECHE
ŠKÁLY:
• 1 – 100 mobilít  350 EUR /na osobu
• na každého ďalšieho účastníka mobility nad 100 

200 EUR

Grantová podpora mobility študentov a zamestnancov:
• mesačný grant/denný grant podľa vysielajúcej a hostiteľskej krajiny,
• príspevok na cestovné podľa vzdialenosti.

Grantová podpora mobility študentov:
Z

Do

Výška mesačného
grantu

Partnerská krajina

Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko,
Krajiny programu Lichtenštajnsko, Nórsko, Rakúsko,
Skupina 1
Švédsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko

850 EUR

Partnerská krajina

Belgicko, Česká republika, Cyprus,
Krajiny programu - Chorvátsko, Grécko, Holandsko, Island,
Skupina 2
Luxembursko, Nemecko, Portugalsko,
Slovinsko, Španielsko, Turecko

800 EUR

Partnerská krajina

Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko,
Krajiny programu Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko,
Skupina 3
Slovensko, FYROM- Macedónsko

750 EUR

Krajina programu

Partnerská krajina

650 EUR

Grantová podpora mobility zamestnancov:
Z

Do

Výška
grantu/deň

Krajiny programu Skupina 1

Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko,
Spojené kráľovstvo

160 EUR

Partnerská krajina

Krajiny programu Skupina 2

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island,
Lichtenštajnsko, Luxembursko,
Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Taliansko, Turecko

140 EUR

Partnerská krajina

Krajiny programu Skupina 3

FYROM - Macedónsko, Nemecko,
Lotyšsko, Malta, Portugalsko,
Slovensko, Španielsko

120 EUR

Partnerská krajina

Krajiny programu Skupina 4

Estónsko, Chorvátsko, Litva,
Slovinsko

100 EUR

Partnerská krajina

Krajina programu

1.– 14. deň
15. – 60. deň

Partnerská krajina




podľa tabuľky
70% sumy uvedenej v tabuľke

160 EUR

Príspevok na cestovné náklady podľa
vzdialenosti pre študentov aj zamestnancov:
Vzdialenosť

Suma v EUR

100 - 499 km

180

500 - 1 999 km

275

2 000 - 2 999 km

360

3 000 - 3 999 km

530

4 000 - 7 999 km

820

8 000 km a viac

1100

- vzdialenosť medzi sídlom vysielajúcej a sídlom hostiteľskej inštitúcie,
- počíta sa pomocou nástroja EK „Distance calculator“:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

KA1- Medzinárodná kreditová mobilita
•
•
•
•

financie sú určené predovšetkým na mobilitu študentov a
zamestnancov z partnerských krajín do krajín programu
(incoming mobility),
uprednostňujú sa projekty vysokých škôl s už
existujúcimi vzťahmi a spoluprácou,
v prípade nových partnerov sa odporúča začať
s mobilitou zamestnancov, nie študentov,
mobilita musí prispievať k stratégiám
internacionalizácie všetkých škôl zapojených do projektu.

Oprávnené krajiny
Krajiny programu Erasmus+
• členské štáty EÚ
• Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko

Partnerské krajiny financované z 5. finančných nástrojov
1. IPA (Instrument for Pre-Accession)
2. ENI (European neighbourhood Instrument)
3. DCI (Development Cooperation Intstrument)
4. PI (Partnership instrument)
5. EDF (European Development Fund)
18

Oprávnené krajiny- 13 regiónov
Partnerské krajiny susediace s EÚ:
Západný Balkán (1)
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo,
Srbsko
Krajiny východného partnerstva (2)
Arménsko, Azerbajdžan,
Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
Krajiny južného stredozemia (3) Alžírsko, Egypt, Izrael,
Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria,
Tunisko
Ruská federácia (4)
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Oprávnené krajiny
Iné partnerské krajiny:
Andorra, Monako, San Marino, Svätá stolica (Vatikánsky
mestský štát), Švajčiarsko (5) – stop 2016
Ázia (6): Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, Čína, Severná
Kórea, India, Indonézia, Laos, Malajzia, Maledivy, Mongolsko,
Mjanmarsko, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko
a Vietnam
Stredná Ázia (7): Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko,
Uzbekistan
Latinská Amerika (8): Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika,
Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko,
Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela
Irán, Irak, Jemen (9) – stop 2016
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Oprávnené krajiny
Juhoafrická republika (10)
Africké, karibské a tichomorské štáty (11) – áno od roku 2016
Bahrajn, Kuvajt, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské
Emiráty, Omán (12) – stop na 2016.
Vyspelé krajiny sveta (13): Kanada, USA, Austrália, Brunej,
Hong Kong, Japonsko, Južná Kórea, Macao, Nový Zéland,
Singapur, Taiwan.
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Partnerské krajiny
Priority EÚ do roku 2020
• Susediace partnerské krajiny (okrem Ruska), len 10%
odchádzajúcich mobilít, prevažne prichádzajúce mobility
• Ázia a Latinská Amerika - 25% mobilít v musí byť
v menej rozvinutých krajinách regiónu
• Ázia - max. 30% rozpočtu na Čínu a Indiu
• Latinská Amerika - max. 35% rozpočtu na Brazíliu
a Mexiko

22

Rozpočet KA1 2016
Celkový rozpočet na mobility
z/do partnerských krajín
1 892 364 €
do 13 regiónov sveta
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Financovanie – v KA1
do/z partnerských krajín podľa regiónov
Finančný nástroj

Rozpočet v €

Odhad
počet mobilít

Južné Stredomorie (3)

391 095

97

Východné partnerstvá (2)

295 401

73

Ruská federácia

184 698

46

Latinská Amerika

84 155

21

Ázia

258 777

64

Stredná Ázia

72 794

18

Južná Afrika

23 563

5

Africké, karibské
a tichomorské štáty

78 009

19

Západný Balkán

334 306

83

USA, Kanada

82 273

20

Vyspelé krajiny- Ázia,
Austrália, Nový Zéland

87 292

21
467
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Celkový rozpočet EK 2016
Asia
industrialised
5 941 400

Credit mobility (€) 2016

USA Canada
5 599 770
IPA 22 787
792
EDF 5 294
118
South Africa 1
Asia 17
606 217
639 709

ENI SOUTH
26 675 247

ENI EAST
20 148 325

Central Asia 4
962 064
Latin America
5 736 491

Russia 12
592 612
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Financovanie - obmedzenia
• Východné partnerstvo a Južné stredozemie (región2,3)
Minimum 90% z grantu musí byť použitý pre prichádzajúcich
študentov/učiteľov - ? (plánuje sa možná zmena)
• Ázia, Stredná Ázia, Latinská Amerika, Južná Afrika 6,
(región 6,7,8,10)
• Africké karibské a tichomorské štáty (región 11)
Môžu sa vysielať len zamestnanci a študenti III. stupňa
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Geografická rovnováha
• EK v roku 2020 – finančné nástroje použité geograficky
vyváženým spôsobom
• diverzita vo výbere partnerských krajín
• veľké krajiny v danom regióne by nemali čerpať väčšinu
rozpočtu
• chudobné krajiny - adekvátne zastúpenie
• geografické distribuovanie
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KA2- Spolupráca v oblasti inovácií
a výmena osvedčených postupov
Strategické partnerstvá
• vytváranie inovatívnych postupov (učebné osnovy, spoločné študijné
programy, analýzy)
Znalostné aliancie
• spolupráca vysokých škôl s podnikmi
• podpora inovácií vo VŠ vzdelávaní, podnikaní a v širšom soc.-ekon. prostredí
Budovanie kapacít
• modernizácia VŠ vzdelávania v partnerských krajinách
• obmedzenie do niektorých krajín
Južné Stredozemie, východná Európa, západný Balkán, Ázia/Stredná Ázia ,
Latinská Amerika a Južná Afrika
• mobilita študentov a učiteľov
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Spolupráca v oblasti inovácií a výmena
osvedčených postupov - KA2
Decentralizované akcie – národná agentúra Erasmus+
• strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy
Centralizované akcie - Výkonná agentúra v Bruseli
(EACEA)
• Znalostné aliancie
• Budovanie kapacít
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KA3 - Podpora reformy politík
 Aktivity zamerané na dosiahnutie cieľov programov európskych
politík (Stratégia Európa 2020, ET 2020)

 Spolupráca s medzinárodnými organizáciami (OECD, Rada Európy)
 Propagácia VŠ vzdelávania vo svete
 Podpora siete odborníkov na reformu VŠ vzdelávania
v partnerských krajinách a medzinárodného združenia absolventov

 Zlepšovať kvalitu, efektívnosť a rovnosť systémov vzdelávania
a odbornej prípravy
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Špecifické akcie/samostatné akcie
Jean Monnet
podpora excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti
európskych štúdií.
Šport
podpora správneho riadenia v športe

Centralizované akcie riadené
Výkonnou agentúrou v Bruseli
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Termíny
KA1
Mobilita jednotlivcov
Spoločné magisterské
študijné programy
KA2
Strategické partnerstvá
Budovanie kapacít v oblasti
VŠ vzdelávania
Znalostné aliancie

2. február 2016
18. február 2016

31. marec 2016
10. február 2016
26. február 2016
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Ďakujem za pozornosť!

