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➢ Základné informácie (sektory, čo je to projekt, ciele SP, priority)

➢ Kto môže podať prihlášku na Strategické partnerstvá (SP)?

➢ Typy SP

➢ Kto môže byť partnerom v SP?

➢ Ako dlho môže projekt trvať?

➢ Na aké cieľové skupiny môže mať projekt dopad?

➢ Aké aktivity sa môžu v rámci projektu uskutočniť?

➢ Ako sa pripravuje rozpočet projektu?

➢ Ako sa podáva prihláška (kto, kedy, koľko, kam, ako)?

➢ Platformy

Základné otázky



Školské vzdelávanie = ŠV/ SE (KA201 – klasické SP

KA229 – Školské výmenné partnerstvá)

Odborné vzdelávanie a príprava = OVP/ VET (KA202)

Vysokoškolské vzdelávanie = VŠ/ HE (KA203)

Vzdelávanie dospelých = VD/ AE (KA204)

Sektory vzdelávania a odbornej prípravy
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➢ 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 politiky EK, ktoré sú vyjadrené 

v konkrétnych cieľoch a prioritách programu pre 

strategické partnerstvá

Čo je cieľom projektu SP?



➢ Európske priority - horizontálne a sektorové

• ciele a téma prihlášky sa musia viazať minimálne na 

1 horizontálnu alebo sektorovú európsku prioritu

(sú rovnocenné a ich opis je v Príručke k programu 

Erasmus+)

• je možné vybrať max. 3 európske priority v jednej 

prihláške

• ak prihláška nenapĺňa označenú prioritu/y -

zamietnutie

Európske priority



✓ akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá je 

zriadená na Slovensku a aktívne pôsobí vo vzdelávaní v 

sektoroch ŠV, OVP, VŠ, VD alebo v iných sociálno-

ekonomických sektoroch

Upozornenie:

➢ ŠV: oprávnené inštitúcie na www.erasmusplus.sk

➢ VŠ: VŠ zriadené v krajine programu musia mať platnú

Chartu VŠ vzdelávania Erasmus.

VŠ v partnerských krajinách nemusia mať Chartu, ale sa

musia zaviazať, že budú dodržiavať jej zásady.

Kto môže podať prihlášku na SP?

http://www.erasmusplus.sk/


Typy projektov SP podľa cieľov, rozsahu a komplexnosti:

1. Tvorba inovačných výstupov a/alebo intenzívne šírenie a 

využívanie existujúcich alebo novovytvorených produktov

– tvorba intelektuálnych výstupov

Upozornenie:

ŠV: nie sú oprávnené pre Školské výmenné partnerstvá

VD: 75% rozpočtu pre sektor VD na „veľké“ partnerstvá KA204

„Veľké“ Strategické partnerstvá



2. Výmena dobrej praxe: vytváranie a posilnenie sietí; 

zvýšenie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu; 

výmena nápadov, skúseností a metód, ich konfrontácia

– je možné vytvoriť aj výstupy menšieho rozsahu

Upozornenie:

VŠ: nie sú oprávnené (len „veľké” SP)

VD: 25% rozpočtu pre sektor VD na „malé“ partnerstvá KA204

ŠV: 70% rozpočtu KA2-ŠV na Školské výmenné partnerstvá:

- osobitný typ „malých” SP v ŠV – na výmenu skúseností

- partnerstvá zložené z 2-6 škôl

- zamerané na mobility žiakov a zamestnancov 

„Malé“ Strategické partnerstvá



Partnerstvá zložené výlučne zo škôl – špecifiká a výnimky:

• Partnerstvo zamerané len na výmenu skúseností a dobrej praxe

• Osobitný a zjednodušený formulár prihlášky

• Všetky zapojené školy musia byť z krajín programu

• Počet partnerov: min. 2 školy z 2 krajín programu – max. 6

• Trvanie projektu: 12 - 24 mesiacov

(s dlhodobými mobilitami žiakov až do 36 mesiacov)

• Typy oprávnených aktivít:

✓ Manažment a implementácia projektu

✓ Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity (mobilitné aktivity)

- Krátkodobé: žiakov/ učiteľov (3 dni – 2 mesiace, bez cesty)

- Dlhodobé: žiakov/ učiteľov  (2 - 12 mesiacov)

✓ prípadne Špeciálne potreby a Mimoriadne náklady

• Grant udelený každej škole jej príslušnou NA

-> uzatvorenie zmluvy o grante medzi každou školou a jej NA

-> školy nemusia priložiť mandátne listy (ale odporúčame)

Školské výmenné partnerstvá 
School exchange partnerships



✓ akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá je zriadená v 

krajine programu a aktívne pôsobí v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu alebo v iných sociálno-ekonomických 

sektoroch

➢ minimálne 3 organizácie z 3 rôznych krajín programu

➢ maximum nie je stanovené – avšak finančný príspevok na 

manažment a implementáciu projektu len pre 10 partnerov

Výnimka: v sektore ŠV Školské výmenné partnerstvá:

minimálne 2 školy z 2 krajín programu a maximálne 6 škôl

• Partneri z partnerských krajín: významná pridaná hodnota – inak 

zamietnutie celej prihlášky

• Asociovaní partneri: neplánuje sa na nich rozpočet –

potrebné uviesť ich v texte prihlášky

Kto môže byť partnerom v SP?



V rámci jednej Výzvy:

✓ KA1: 1 prihláška v jednom sektore

a/ alebo

✓ KA2 – ako žiadateľ alebo partner:

počet prihlášok KA2 nie je obmedzený

Upozornenie: Všetky schválené prihlášky je potrebné 

realizovať v plánovanom rozsahu a kvalite.

 Pri podávaní zvážiť kapacitné možnosti organizácie:

• personálne

• časové

• finančné (predfinancovanie, spolufinancovanie)

✓ bežiace projekty organizácie nemusia byť ukončené v čase 

podávania novej prihlášky

Koľko prihlášok môže jedna organizácia podať?



Trvanie projektu:

➢ ŠV, OVP, VD: 12 až 36 mesiacov

➢ ŠV Školské výmenné partnerstvá: 12 až 24 mesiacov 

(36 len v prípade dlhodobých mobilít žiakov)

➢ VŠ: 24 až 36 mesiacov

• predpokladaný začiatok projektu medzi 1. 9. 2020

a 31. 12. 2020

Ako dlho môže projekt SP trvať?



• odborníci z praxe 

• zamestnanci/pracovníci pôsobiaci v obl. vzdelávania a odb. prípravy

• mladí pracovníci

• odborníci, špecialisti a profesionáli

• študenti, účastníci vzdelávania, učni, žiaci, dospelí učiaci sa  

• osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania 
alebo odbornej prípravy 

• mladí ľudia s nedostatočnými príležitosťami

• osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku

• subjekty s rozhodujúcimi právomocami 

• výskumní pracovníci

Upozornenie:

➢ analýza potrieb cieľových skupín musí byť spomenutá v prihláške

➢ oprávnení účastníci projektových aktivít, na ktoré sa plánuje 
rozpočet, môžu byť len zamestnanci a učiaci sa organizácií 
zapojených do projektu

Na aké skupiny môže mať projekt dopad?



Oprávnené aktivity:

1. Manažment a implementácia projektu

2. Nadnárodné projektové stretnutia

(nie v Školských výmenných partnerstvách)

3. Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity

V projektoch pre tvorbu inovačných výstupov aj:

4. Tvorba intelektuálnych výstupov

5. Multiplikačné podujatia (semináre/konferencie na šírenie 4.)

Upozornenie: aktivity sú oprávnené, len ak sú potrebné na dosiahnutie 

cieľov projektu a prinesú pridanú hodnotu celému partnerstvu a 

realizujú sa v čase oprávnenosti trvania projektu v krajinách partnerov 
alebo sídlach EÚ (Brusel, Frankfurt, Luxemburg, Štrasburg, Haag)

Aké aktivity sa môžu v rámci projektu uskutočniť?



Výška grantu:

➢ závisí od trvania projektu, počtu zapojených organizácií, 

projektových aktivít a výstupov 

➢ rozpočet sa tvorí prevažne na základe jednotkových nákladov 

(automatický výpočet – formulár prihlášky)

+ reálne náklady (len pri: mimoriadne náklady a špeciálne potreby)

➢ maximálny grant: 150 000€/ rok/ partnerstvo

(Školské výmenné partnerstvá: max. 99 000€/ rok/ partnerstvo)

➢ grant predstavuje len finančný príspevok, očakáva sa 

spolufinancovanie zo strany partnerstva (nedeklaruje sa v 

prihláške)

Upozornenie: dvojité financovanie – zamietnutie prihlášky

Ako sa pripravuje rozpočet projektu?



Kto?
➢ iba koordinátor podáva prihlášku za celé partnerstvo a žiada

o grant pre všetkých partnerov
Kedy?
➢ do *24. marca 2020 o 12:00 hod. (poludnie) bruselského 

času 
Kam?
➢ do národnej agentúry krajiny, v ktorej má koordinátor sídlo 

(SAAIC - SK01/ mládež: IUVENTA - SK02)
Ako? 
➢ iba elektronicky cez on-line systém
➢ v jednom z úradných jazykov používaných v krajinách 

programu
➢ (1. krok: PIC – registrácia cez URF portál)

Ako sa podáva prihláška?



Ostatní partneri:

• PIC – registrácia cez URF portál

• spolupracujú pri tvorbe prihlášky

• kontrola projektu aj rozpočtu

• podpisujú s koordinátorom mandátne listy

• nepodávajú prihlášku (ani elektronicky, ani poštou)

• neposielajú svojej NA žiadne dokumenty

• finálnu podanú verziu prihlášky vyžiadajú od koordinátora

Úloha Partnerov pri podávaní prihlášky



Kto?

➢ 2 nezávislí hodnotitelia

➢ nie národná agentúra

Ako? 

➢ elektronicky

➢ iba konkrétnu prihlášku (nie žiadateľa)

➢ stanovené hodnotiace kritériá

Hodnotenie prihlášky



P L A T F O R M Y

Ako si nájsť partnerov?



www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

• povinná diseminačná platforma projektov SP

• možné nájsť: opis projektu, partnerské inštitúcie, výsledky

Erasmus+ Project Results Platform

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


online platforma pre školské vzdelávanie

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

• príležitosti v oblasti mobility (ponuky škôl 

na hospitácie, stáže v zahraničí)

• katalóg kurzov

• strategické partnerstvá (možnosť 

vyhľadávania partnerov)

• novinky, články

• rozhovory, prieskumy

• publikácie, štúdie, návody, postupy

• učebné materiály, zdroje

School Education Gateway

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

www.etwinning.sk

eTwinning je platforma pre:

• hľadanie partnerov

• komunikáciu s partnermi

• zdieľanie s partnermi

• disemináciu výsledkov

• kontinuálne vzdelávanie (on-line 

vzdelávacie aktivity, prezenčné 

školenia, webináre)

✓ Synergia podporovaná EK

eTwinning

http://www.etwinning.sk/


online platforma pre vzdelávanie dospelých

www.ec.europa.eu/epale

EPALE

http://www.ec.europa.eu/epale


European Language label - databáza

• databáza vhodná pre organizácie, 

ktoré sa zaoberajú jazykovým 

vzdelávaním

• obsahuje projekty, ktoré získali 

v Európe ocenenie kvality: „Európska 

značka pre jazyky“

• v 24 jazykoch 

• vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, 

krajina, oblasť vzdelávania, 

pedagogická téma, cieľový jazyk

http://www.erasmusplus.sk/ELL/ = národná stránka súťaže

http://ec.europa.eu/education/initiatives/label/label_public/index.cfm?lang=SK = európska dtb

http://www.erasmusplus.sk/ELL/
http://ec.europa.eu/education/initiatives/label/label_public/index.cfm?lang=SK


Aktivita TCA:

➢ nadnárodná spolupráca NA (národných agentúr)

➢ podujatia organizované jednou alebo viacerými NA ku 

konkrétnym témam podľa cieľov a zamerania organizátorov

➢ rôzne cieľové skupiny

➢ realizácia:

• kontaktných seminárov (hľadanie projektových partnerov)

• tematických seminárov

• tréningových seminárov

• študijných návštev

Ponuka na: www.erasmusplus.sk → PODUJATIA

TCA - Transnational Cooperation Activities

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22


Zverejnenie Výzvy 2020 na www.erasmusplus.sk

Príručka k programu Erasmus+ a ďalšia dokumentácia:

• Prihlášky a inštrukcie

Časté otázky

Videoinštrukcie

Inštruktážne semináre ku KA2 – SP:

• 21. 1. 2020 v Košiciach (ŠV, OVP, VD, VŠ)

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

• 22. 1. 2020 v Trenčíne (iba Školské výmenné partnerstvá)

Hotel Elizabeth, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín

• 24. 1. 2020 v Bratislave (ŠV, OVP, VD, VŠ)

Kongresové centrum ŠD Družba, Botanická 25, Bratislava

Čo ďalej?

http://www.erasmusplus.sk/


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

