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Ciele
 skvalitniť vzdelávanie na všetkých úrovniach
 vytvárať, prenášať a/alebo zavádzať nové vzdelávacie
prístupy, metódy, formy, obsahy atď.
 prepájať svet vzdelávania so svetom práce
 podporiť spoločné iniciatívy, ktoré posilnia spoluprácu,
vzájomné učenie sa a výmenu skúseností na európskej
úrovni
 napĺňať ciele a priority programu pre strategické
partnerstvá

V závislosti od CIEĽOV sa strategické partnerstvá delia na:

podporujúce inovácie: zamerané na rozvoj a šírenie
inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave s možnosťou
zažiadať o intelektuálne výstupy a multiplikačné podujatia.
Nie sú možné v sektore ŠV v partnerstvách zložených
výlučne zo škôl.
podporujúce výmenu osvedčených postupov: s cieľom
rozvíjať a upevňovať siete, zdieľať postupy a metódy,
s možnosťou vytvárať aj konkrétne výstupy a šíriť výsledky
svojich aktivít. Neoprávnené v sektore VŠ vzdelávania.

V závislosti od cieľov, obsahu a cieľových skupín sa
strategické partnerstvá delia na:

 jednosektorové
 medzisektorové
Projekty sa podávajú len v jednom zo sektorov
– ŠV, OVP, VŠ, VD.
Upozornenie: neexistuje osobitná prihláška pre medzisektorové
prihlášky, medzisektorový projekt špecifikujú vybrané priority,
stanovené ciele, zloženie partnerstva a cieľové skupiny.

Priority
 Európske priority - horizontálne a sektorové
• ciele a téma prihlášky sa musia viazať aspoň na jednu
horizontálnu alebo sektorovú európsku prioritu
• je možné vybrať max. 3 európske priority v 1 prihláške
 Európske priority v národnom kontexte a operačné ciele
– ich riešenie popísať v texte, zoznam je na:

http://erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2017/N
arodne_priority_2017.pdf
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Základné informácie
Trvanie projektu
 VŠ: 24 až 36 mesiacov
 ŠV, OVP, VD: 12 až 36 mesiacov
 začiatok projektu medzi 1.9.2017 a 31.12.2017
 všetky projekty musia byť ukončené najneskôr do 31.
augusta 2020
Termín podania prihlášok:
 ŠV, OVP, VŠ, VD:
29. marec 2017 do 12:00 hod. poludnia bruselského/SEČ

Oprávnení žiadatelia
 akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia z
programovej krajiny, ktorá je aktívna vo vzdelávaní
v sektoroch ŠV, OVP, VŠ a VD alebo v iných sociálnoekonomických sektoroch
 prihlášku predkladá koordinátor partnerstva do národnej
agentúry v krajine, v ktorej je zriadený
Upozornenie:
 ŠV: partnerstvá zložené výlučne zo škôl – typy oprávnených
inštitúcií nájdete na našej stránke www.erasmusplus.sk – Ako
získať grant – Príručka pre žiadateľov
 VŠ: VŠ z krajiny programu musí mať platnú ECHE chartu.
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Oprávnení partneri
 akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá je
zriadená
- v krajine programu a je aktívna v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu
- v partnerskej krajine – len ak je jej účasť nevyhnutná k
naplneniu cieľov – nie je možné v sektore ŠV v
partnerstvách zložených výlučne zo škôl
Programové krajiny – členské štáty EÚ (vrátane GB)+
Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko, Macedónsko
Partnerské krajiny – zvyšné štáty sveta (vrátane Švajčiarska)
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 minimálne 3 organizácie z 3 rôznych krajín programu
 maximum nie je stanovené – avšak fin. podpora na
manažment a implementáciu projektu len pre 10
organizácií
 do projektu sa môžu zapojiť aj tzv. asociovaní
(pridružení) partneri, na ktorých sa neplánuje
rozpočet, uviesť ich v texte prihlášky.
Výnimka:
 v sektore ŠV v prípade partnerstiev zložených výlučne
zo škôl minimálne 2 školy z 2 krajín programu
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Oprávnené aktivity a tvorba rozpočtu
1. Manažment a implementácia projektu
2. Nadnárodné projektové stretnutia
3. Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity
V projektoch pre tvorbu inovačných výstupov aj:
4. Tvorba intelektuálnych (duševných) výstupov
5. Multiplikačné podujatia (semináre, konferencie)
Rozpočet je možné plánovať okrem týchto aktivít pre:
6. Mimoriadne náklady
7. Špeciálne potreby
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Upozornenie: aktivity sú oprávnené, len ak:
 sú potrebné na dosiahnutie cieľov projektu a prinesú
pridanú hodnotu celému partnerstvu
 sa realizujú v krajinách zapojených organizácií alebo
sídlach EÚ (Brusel, Frankfurt, Luxemburg, Štrasburg,
Haag)
 u partnerov v partnerských krajinách sa môžu takisto
organizovať programové aktivity, ale zo vzdelávacích/
vyučovacích/školiacich aktivít je možné realizovať iba
krátkodobé spoločné podujatia odbornej prípravy
zamestnancov
 Multiplikačné podujatia sa môžu organizovať aj v sídle
asociovaných partnerov, ak je to dostatočne zdôvodnené
12

1.Manažment a implementácia projektu:
= riadenie projektu; materiály, nástroje pre

učenie/výučbu/odbornú prípravu v malom rozsahu;
virtuálna spolupráca a miestne projektové činnosti;
informovanie, propagácia, šírenie, atď.
 Jednotkový príspevok/mesiac: koordinátor 500€,
partner 250€; maximálne 2.750€/mesiac = maximálne
na 1 koordinátora a 9 partnerov;
 náklady sú v prihláške vypočítané automaticky
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2.Nadnárodné projektové stretnutia:
= projektové stretnutia partnerov na účely vykonávania a
koordinácie projektu
 jednotkový príspevok závislý od vzdialenostného pásma
účastníka (100-1999 km - 575 €, 2000 a viac - 760 €)
 vzdialenosť sa určuje podľa kalkulačky na stránke NA
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41, pričom sa
berie do úvahy vzdialenosť medzi miestom vysielajúcej a
prijímajúcej inštitúcie.
 je potrebné zvážiť a zdôvodniť počet stretnutí a počet
účastníkov
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3.Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity:
 oprávnené ak sú potrebné pre dosiahnutie cieľov
 sú dostatočne a presvedčivo zdôvodnené
 nemôžu byť hlavnou aktivitou projektu
Trvanie, okrem cesty:
• dlhodobé aktivity (2 - 12 mesiacov)
• krátkodobé aktivity (5 dní – 2 mesiace)
Výnimka: krátkodobé spoločné podujatia zamestnancov
(3 dni – 2 mes.)
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Typ aktivity/činnosti:

Relevantné pre:

zmiešaná mobilita učiacich sa

všetky oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže

krátkodobé výmeny skupín žiakov

školské vzdelávanie

intenzívne študijné programy

vysokoškolské vzdelávanie

dlhodobá študijná mobilita žiakov

školské vzdelávanie

dlhodobé výučbové pobyty alebo pobyty
spojené s odbornou prípravou

vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie
a príprava, školské vzdelávanie a vzdelávanie
dospelých

dlhodobá mobilita pracovníkov s
mládežou

mládež

krátkodobé spoločné podujatia odbornej
prípravy zamestnancov/pracovníkov

všetky oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže
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 možné plánovať aj sprevádzajúce osoby
 projekty pre výmenu dobrej praxe – max. 100
účastníkov mobilít, vrátane sprevádzajúcich osôb
 je potrebné zabezpečiť hodnotenie, validáciu a
uznanie vzdelávacích výstupov účastníkov (ECTS
kredity, Europass mobilita, ECVET)
 jazyková príprava: len pri dlhodobých mobilitách,
zdôvodniť potrebu (ŠV, OVP, VD)
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Rozpočet na vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity:
 Cestovné – jednotkový príspevok vypočítaný podľa
vzdialenostných pásiem už od 10 km (kalkulačka na
stránke NA)
 Individuálna podpora (pobytové náklady) –jednotkový
príspevok podľa dĺžky vzdelávacej aktivity
 Jazyková podpora účastníkov – 150€/ účastník
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 Mimoriadne náklady: len pre cestovné účastníkov z/do
najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín - reálny
náklad; žiadať max. 80% reálnych nákladov ak
jednotkový príspevok nepresahuje 70% reálnych
nákladov
 NOVINKA – Doplňujúca suma pre vysoké vnútroštátne
cestovné náklady (ak cesta lístka prekročí 225 €) –
možnosť navýšenia o 180 EUR
- musí byť zdôvodnené v prihláške
- žiadateľ môže dostať toto navýšenie až 2x – raz pre
drahé cestovné z miesta odchodu na letisko a druhý
krát z letiska na prijímajúcu inštitúciu
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4.Tvorba intelektuálnych (duševných) výstupov:
= inovačné hmatateľné výstupy projektu medzinárodného
významu, napr. kurikulá, pedagogické materiály, otvorené
vzdelávacie zdroje, nástroje IT, analýzy, štúdie, metódy
vzájomného učenia sa, atď., ktoré sa budú používať vo
viacerých krajinách aj po ukončení projektu
 sú udržateľné z hľadiska ich kvality a kvantity = širšie
použitie a vplyv
 nepatria sem malé a „drobné“ výstupy, ako sú brožúry,
webové stránky projektu, šírenie materiálu atď., ktoré sú
hradené z položky Manažment a implementácia projektu
Upozornenie: otvorené licencie – povinné zverejnenie výstupov na eur.
diseminačnej platforme (Erasmus+ Project Results Platform, VALOR)
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Rozpočet pre intelektuálne výstupy:
= personálne náklady na ich tvorbu v 4 pracovných pozíciách:
1) manažér – len výnimočne a potreba zdôvodnenia (pozor na
dvojité financovanie, sú už hradení aj v kategórii Manažment
a implementácia projektu)
2) výskumník, učiteľ, školiteľ
3) technik
4) administratívny pracovník - len výnimočne a potreba
zdôvodnenia (pozor na dvojité financovanie, sú už hradení aj
v kategórii Manažment a implementácia projektu)
 sú stanovené priemerné denné sadzby pre každú pozíciu a
krajinu
 celková suma sa vypočíta automaticky na základe uvedeného
počtu „osobo-dní“ – plánovať reálny počet!
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5.Multiplikačné podujatia:
 len ak sú v projekte vytvorené intelektuálne výstupy (IO)
 organizovanie národných a nadnárodných konferencií,
seminárov, podujatí zameraných na šírenie IO
 do počtu účastníkov nezarátať členov partnerstva

 jednotkový náklad na účastníka zahŕňa všetky náklady
spojené s realizáciou podujatia:
 miestny účastník – 100€; zahraničný účastník – 200€
 maximálne 30.000€/projekt
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6. Mimoriadne náklady:
 ide o subdodávky a nákup tovaru a služieb, ktoré nevie
zabezpečiť samotné partnerstvo
 v prihláške sa plánuje grant len vo výške 75%
oprávnených reálnych nákladov (napr. z nákladu vo
výške 1 000 € sa v prihláške žiada 750 €)
 patria sem napr. preklady, tlač, tvorba e-learningovej
platformy, atď.
 nie je možné kupovať zariadenie a vybavenie bežne
používané v inštitúciách
 maximálne 50.000€/projekt
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7. Špeciálne potreby:
 musia byť spojené s účastníkom so špeciálnymi
potrebami, ktorý má preukaz ZŤP
 sú financované podľa reálnych nákladov až do
100% oprávnených nákladov
 musia byť jednoznačne zdôvodnené a vyčíslené
už v prihláške
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Celkový rozpočet
 závisí od trvania projektu, počtu zapojených organizácií,
projektových aktivít a výstupov
 maximálny grant: 450 000€ na 36-mesačný projekt
 grant predstavuje len finančný príspevok, očakáva sa
dofinancovanie zo strany partnerstva (výška dofinancovania sa
v prihláške nedeklaruje)
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Podávanie prihlášky
 iba elektronicky a iba koordinátor
Upozornenie: 1 konzorcium partnerov môže v rámci jednej
Výzvy podať len 1 prihlášku KA2 a len v 1 krajine
Jazyk prihlášky – v jednom z úradných jazykov používaných
v krajinách programu
Povinné prílohy:
 čestné vyhlásenie štatutára
 časový harmonogram (Ganntov graf)
 mandátne listy každého partnera
Ak viac podaní prihlášky: akceptuje sa posledná verzia
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prihlášky podaná v termíne

Hodnotenie prihlášky a odporúčania
 Hodnotenie oprávnenosti NA
 Kvalitatívne hodnotenie – 2 externí experti
- princíp proporcionality pri hodnotení (malý, veľký
projekt)
- prihláška môže byť financovaná, ak:
• dosiahla min. 60 zo 100 bodov
• súčasne získala min. 50% bodov za každé
hodnotiace kritérium
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Kvalitatívne kritériá na pridelenie grantu:
 relevantnosť/význam projektu - max. 30 bodov
 kvalita projektového návrhu a jeho
implementácia - max. 20 bodov
 kvalita projektového tímu a spolupráce - max. 20
bodov
 dopad (vplyv) projektu a šírenie - max. 30 bodov
SPOLU – max. 100 bodov
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Ďalšie kroky
Po schválení prihlášky
 žiadateľ dostane oficiálny list a spätnú väzbu od externých
hodnotiteľov
 zmluva medzi žiadateľom-koordinátorom a NA
Výnimka: v ŠV pre partnerstvo zložené výlučne zo škôl:
 uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
medzi každou školou a jej NA (nielen medzi žiadateľomkoordinátorom a jeho NA) - grant dostane každá škola od
svojej príslušnej NA
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Výsledky výzvy 2016
Podané
projekty

Schválené
projekty
(rezerva)

55 (12+43)

18 (15 S2S)

Vysokoškolské
vzdelávanie

7

2

545.605,- EUR

Odborné vzdelávanie
a príprava

25

7

1.280.236,- EUR

Vzdelávanie dospelých

12

5

676.116.- EUR

Spolu

99

32 (15 S2S)

Školské vzdelávanie

Úspešnosť: 32% (28% - 2015)

Schválený grant

2.302.477,- EUR

4.804.434,- EUR
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Ďakujeme za pozornosť.
erasmusplus@saaic.sk
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