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Štruktúra programu Erasmus+

• Erasmus Mundus
spoločné magisterské 
programy

Kľúčová 
akcia 1

• Budovanie kapacít vo VŠ 
vzdelávaní

• Znalostné aliancie

• Európske univerzity

Kľúčová 
akcia 2

Kľúčová 
akcia 3

• Moduly

• Katedry

• Centrá excelentnosti

• Podpora pre združenia

• Projekty

• Siete

Jean 
Monnet

MOBILITY SPOLUPRÁCA REFORMA POLITÍK

+ MLÁDEŽ A ŠPORT



Oprávnené krajiny
Programové krajiny
• krajiny EÚ
• + 6 mimo EÚ: IS, LI, NO, MK, 

RS, TR

Partnerské krajiny
• ostatné krajiny vo svete
• rozdelené do 14 regiónov
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Kľúčová akcia 1

Spoločné magisterské študijné 
programy Erasmus Mundus

(Erasmus Mundus Joint Master Degrees)



Základné informácie

konzorcium min. 3 VŠ z krajín programu + VŠ z partnerských krajín z celého sveta + 
zamestnávatelia

trvanie 12-18-24 mesiacov (60 – 90 – 120 ECTS)

4 po sebe nasledujúce otvorenia (edície) programu + voliteľný prípravný rok

študent študuje v min. 2 rôznych krajinách programu

akreditované štúdium ukončené spoločným diplomom alebo viacnásobnými diplomami



Základné informácie

štipendiá na celé štúdium pre najlepších študentov z celého sveta (max.15 na jeden 
program, prioritou sú uchádzači z partnerských krajín)

financie na každodenný chod a hosťujúcich vyučujúcich

kľúčovým slovom je „spoločný“ a „excelentný“

udržateľnosť vďaka značke kvality Erasmus Mundus



Rozpočet 

Výška finančnej podpory jedného EMJMD je max 4,5 mil.€:

1. Príspevok na manažment (vrátane hosťujúcich 
vyučujúcich): 50.000 € na každú edíciu (= 200.000 €) + 
20.000 € pre voliteľný prípravný rok na propagáciu vo 
svete

2. Štipendiá pre študentov: max 25.000 € /akad. rok / 
študent



Štatistika 
• od roku 2004 vzniklo viac ako 300 spoločných študijných 

programov Erasmus Mundus

Nájdete ich v katalógu na:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-
catalogue_en

• za Slovensko vo Výzve 2019 vybrané 2 VŠ ako partneri (SPU Nitra a 
VŠMU)

• International Master of Science in Rural Development
• PuppeTry - Puppet Artist Erasmus Mundus Joint Master Degree

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Ako podať prihlášku?

Termín podávania prihlášok 

13. február 2020

Všetky potrebné informácie na stránke EACEA:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-
learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-
degrees_en

EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
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Budovanie kapacít vo VŠ 
vzdelávaní

(Capacity Building in Higher Education)



Čo sú to CBHE? 

 rozvojová pomoc partnerským krajinám

 projekty medzinárodnej spolupráce primárne medzi    
vysokými školami z krajín programu a z oprávnených 
partnerských krajín

 cieľom je modernizácia vysokoškolského vzdelávania v 
partnerských krajinách



Zapojené partnerské krajiny 
Partnerské krajiny

susediace s EÚ
Ostatné partnerské krajiny

+ Čile a Uruguaj ako partneri



Typy projektov 
Spoločné projekty –> dopad na inštitúciu

• tvorba kurikúl

• riadenie VŠ

• prepojenie VŠ s ekonomickým a sociálnym prostredím

Štrukturálne projekty –> dopad na systém

• modernizácia politík, riadenia a manažmentu systémov VŠ vzdelávania

• prepojenie systémov VŠ vzdelávania
s ekonomickým a sociálnym prostredím

• musia byť zapojené aj ministerstvá z partnerských krajín



Zloženie konzorcia 

• min. 1 VŠ z každej krajiny programu

• min. 3 VŠ z partnerskej krajiny

• aspoň toľko VŠ z partnerskej krajiny ako 
z krajín programu

Národné projekty

• min. 1 VŠ z každej krajiny programu

• min. 2 VŠ z každej partnerskej krajiny

• aspoň toľko VŠ z partnerských krajín ako 
z krajín programu

Projekty viacerých krajín

1 partnerská krajina + 
min. 2 krajiny programu

≥ 2 partnerské krajiny + 
min. 2 krajiny programu



Trvanie a rozpočet 

trvanie 24 alebo 

36 mesiacov

min. 500 000 €

max. 1 000 000 €

reálne a jednotkové 
náklady

5 rozpočtových kategórií 
(personálne náklady, 
cestovné, pobytové, 

zariadenie, subdodávky) 



Priority 

3 kategórie národných/regionálnych priorít:

✓ zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy v 
rozličných študijných odboroch (tvorbu kurikula), 

✓ zlepšenie riadenia a fungovania inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, 

✓ rozvoj sektora vysokoškolského vzdelávania v rámci 
spoločnosti vo všeobecnosti



Štatistika 

Výzva
podané za SK schválené za SK

koordinátor partner koordinátor partner

2015 9 46 1 9

2016 15 51 1 6

2017 15 56 0 9

2018 16 32 0 4

2019 ? ? 1 2



Ako podať prihlášku?

Termín podávania prihlášok 

5. február 2020

Všetky potrebné informácie na stránke EACEA:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-
cooperation-for-innovation-and-exchange-good-
practices/capacity-0_en

EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
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Znalostné aliancie

(Knowledge Aliancies)



Základné informácie 

➢ nadnárodné štruktúrované projekty zamerané na
výsledky, do ktorých sa zapájajú:

vysokoškolské inštitúcie
&

podniky
➢ do projektu môžu byť zapojená aj partnerská krajina, ak
predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu



Ciele 
vytvoriť nové, inovatívne a 

multidisciplinárne prístupy k výučbe a 
vzdelávaniu

podnietiť podnikateľské zručnosti 
zamestnancov VŠ aj podnikov

výmena, odovzdávanie a spoločná 
tvorba znalostí



Zloženie konzorcia 

minimálne
6 partnerov

minimálne 3 
programové krajiny

minimálne
2 VŠ

minimálne 
2 podniky

konzorcium



Rozpočet  

2 – ročný projekt: max 700.000 €

3 – ročný projekt: max 1.000.000 €

➢ príspevok sa odvíja od počtu dní a profilov zamestnancov podľa 
jednotlivých krajín

➢možné naplánovať aj mobilitné aktivity, ale len ak sú potrebné na 
dosiahnutie cieľov

➢ jednotkové sadzby



Štatistika 

Výzva

prijaté prihlášky vybrané prihlášky

úspešnosť rozpočet

celkovo SK celkovo SK

2014 228 4 10 0 4,39 % 15 Mil EUR

2015 200 1 10 0 5,00 % 15 Mil EUR

2016 188 2 20 0 10,64 % 20 Mil EUR

2017 168 1 22 0 13,10 % 20 Mil EUR

2018 160 3 30 1 18,75 % 28 Mil EUR

2019 ? ? 33 1 ? 30 Mil EUR



Ako podať prihlášku?

Termín podávania prihlášok 

26. február 2020

Všetky potrebné informácie na stránke EACEA:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-
cooperation-for-innovation-and-exchange-good-
practices/knowledge_en

EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
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Jean Monnet



Základné informácie

• podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti 
štúdia o Európskej únii na celom svete
• podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami 

politík
• posilnenie riadenia v rámci EÚ a celosvetovo
• štúdium o Európskej únii
• úloha EÚ v globalizovanom svete
• zvyšovanie povedomia o EÚ



Podporované aktivity 

Výučba a výskum

• Moduly

• Katedry 

• Centrá excelentnosti 

Podpora Jean Monnet 
pre združenia

Politická diskusia s 
akademickou sférou

• Siete 

• Projekty 



Podporované aktivity 

Typ aktivity Suma v EUR
Min. počet

krajín
Trvanie

Moduly Jean Monnet 30.000 EUR

1 3 rokyKatedry Jean Monnet 50.000 EUR

Centrá excelentnosti 100.000 EUR

Siete Jean Monnet 300.000 EUR 3 3 roky

Projekty Jean Monnet 60.000 EUR 1 12, 18, 24 mesiacov

Podpora Jean Monnet pre 
združenia

50.000 EUR 1 3 roky



Výučba a výskum 
MODULY

KATEDRY

CENTRÁ

EXCELENTNOSTI

Min 40 vyučovacích hodín/rok (max. grant: 30.000 €)

Predstaviteľ katedry: Min 90 vyučovacích hodín/rok + 

min. 1 ďalšia aktivita/rok (max. grant: 50.000 €)

Centrá kompetencií a poznatkov (max. grant: 100.000 €)

Hlavné aktivity:

• výučba o európskej integrácii v rámci kurikula VŠ

• výskum na témy EÚ aj pre účely vzdelávania učiteľov alebo školského vzdelávania

• koordinácia ľudských zdrojov a dokumentov týkajúcich sa štúdia európskej integrácie

• diskusia a výmena skúseností o EÚ (funkcia think-thanku)

• systematické publikovanie výsledkov výskumných aktivít

3
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Podpora pre združenia 
 združenia, ktoré prispievajú k štúdiu európskej integrácie, uplatňujú 

interdisciplinárny prístup, otvorené akademikom, na regionálnej, 
národnej a nadnárodnej úrovni

 trvanie podpory - 3 roky, max. grant: 50.000 € 

Hlavné aktivity:

• Organizovať štatutárne aktivity združení, ktoré sa zaoberajú štúdiom o 
Európskej únii a záležitosťami Európskej únie 

• Uskutočňovať výskum v oblasti špecifických európskych záležitostí
s cieľom radiť tvorcom politík na miestnej, regionálnej, národnej a 
európskej úrovni, šíriť výsledky v odbornej aj širšej verejnosti, a tak 
prehlbovať aktívne občianstvo.



Politická diskusia 
SIETE Medzinárodné konzorciá dôležitých aktérov v oblasti európskych štúdií 

(VŠ, centier excelentnosti, tímov odborníkov a pod.)
Min. 3 partnerské inštitúcie z 3 rôznych krajín, max. 3 roky,
max. grant:300.000 €

PROJEKTY Podpora inovácií, výmeny skúseností, šírenie obsahu o EÚ
1 organizácia + možní ďalší partneri, 12 – 24 mesiacov, max. grant: 60.000 €

Hlavné aktivity:

• zhromažďovanie a šírenie informácií o výsledkoch špičkového výskumu a výučby
v štúdiách o EÚ

• podpora spolupráce medzi VŠ a inými organizáciami v Európe a vo svete

• zvýšenie príťažlivosti tém o EÚ a ich prispôsobenie rôznym cieľovým skupinám obyvateľstva

• výmena skúseností a diskusia o záležitostiach EÚ

• informačné a diseminačné aktivity



Štatistika schválených aktivít JM 

Moduly Katedry
Centrá 

excelentnosti
Projekty Siete Združenia

2014-2017 1 1 0 1 1 1

2018 6 0 0 3 0 0

2019 4 2 1 0 1 1

V rámci programu Erasmus+ podali slovenské inštitúcie 82 žiadostí o grant Jean 
Monnet, schválených bolo 23.



Ako podať prihlášku?

Termín podávania prihlášok 

20. február 2020

Všetky potrebné informácie na stránke EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-
monnet_en

EACEA-EPLUS-AJM@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en


Rekapitulácia
akcia

termín na podanie 
prihlášky

rozpočet 

Budovanie kapacít vo 
vysokoškolskom 

vzdelávaní
5. február 2020 162 mil. EUR

Erasmus Mundus
spoločné magisterské 

programy
13. február 2020 177 mil. EUR

Jean Monnet 20. február 2020 18 mil. EUR

Znalostné aliancie 26. február 2020 ?

Európske univerzity 26. február 2020 120 mil. EUR



Hodnotenie prihlášok

Dopad, udržateľnosť, šírenie výsledkov

Kvalita projektového tímu a podmienky spolupráce

Kvalitu návrhu a realizácie projektu

Relevantnosť projektu/návrhu



Inšpirujte sa existujúcimi projektmi Erasmus+

na portáli

Erasmus+ Project Results

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


SAAIC – NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU ERASMUS+

PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU

Križkova 9

811 04 Bratislava

ODBOR PROPAGÁCIE, PRÍPRAVY A MONITOROVANIA PROJEKTOV

erasmusplus@saaic.sk

www.erasmusplus.sk

www.facebook.com/ErasmusplusSK/

erasmusplus.sk

KONTAKT

mailto:erasmusplus@saaic.sk

