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Strategické partnerstvá (SP)  
 



Základné otázky? 
Kto môže podať projekt Strategické partnerstvá (SP)? 

Kto všetko môže byť partnerom v SP? 

Čo je cieľom projektu? 

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 podať prihlášku (kedy, kam)? 
 
 



Kto môže podať projekt Strategické partnerstvá? 

 

 akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia, aktívna vo       
    vzdelávaní alebo v iných sociálno-ekonomických  
    sektoroch. 
 
Upozornenie:  
 VŠ: VŠ zriadené v krajine programu musia mať platnú  
    Erasmus chartu VŠ vzdelávania.  
 



Kto môže byť partnerom v SP? 

 inštitúcie aktívne v oblasti vzdelávania alebo v iných 
sociálno-ekonomických sektoroch. 

 minimálne 3 organizácie z 3 rôznych krajín programu,  
 maximum nie je stanovené – avšak fin. podpora na 

manažment  a implementáciu projektu len pre 10 
organizácií 

 v partnerstve môže byť zahrnutá aj inštitúcia z partnerskej 
krajiny, ale iba za predpokladu, že žiadateľ dostatočne 
opíše jej nezastupiteľnú úlohu v partnerstve. 

 do projektu sa môžu zapojiť aj tzv.pridružení (asociovaní) 
partneri, na ktorých sa neplánuje rozpočet 

 
 



Čo je cieľom projektu? 

 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 



Ako dlho môže projekt trvať? 

 
Trvanie projektu 
 VŠ: 24 až 36 mesiacov  
 začiatok projektu medzi 1.9.2018 a 31.12.2018 
 všetky projekty musia byť ukončené najneskôr 

do 31. augusta 2020 
 
 
  
 

 

 



 

 odborníci z praxe  
 zamestnanci/pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy 
 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 

  

Na aké skupiny môže mať projekt dopad? 



Aké aktivity sa môžu v rámci projektu uskutočniť? 

 

1. riadenie a realizácia projektu                            
(manažment a implementácia projektu)  

2. nadnárodné projektové stretnutia    
3. nadnárodné aktivity vzdelávania, výučby a odb. 

prípravy (vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity) 
4. tvorba intelektuálnych (duševných) výstupov 
5. multiplikačné podujatia (semináre, konferencie) 
 

 
 



Výška grantu: 
 závisí od trvania projektu, počtu zapojených 

organizácií, projektových aktivít a výstupov  
 rozpočet sa tvorí prevažne na základe jednotkových 

nákladov 
 maximálny grant: 450 000€ na 36-mesačný projekt, 

max. 12 500 €/mesiac   
 grant predstavuje len finančný príspevok 
 
 
 

Ako sa pripravuje rozpočet projektu? 



Kto? 
 iba koordinátor podáva prihlášku za celé partnerstvo 
Kedy? 
 21.marec 2018 do 12:00 bruselského času 
Kam? 
 do národnej agentúry krajiny koordinátora 
Ako?  
 iba elektronicky 
 v jednom z úradných jazykov EÚ 
 
 

Ako sa podáva prihláška? 



Od roku 2014 schválených 10 projektov SP v oblasti  
VŠ vo výške 2.493.228 €. 
 
6 univerzít, 1 zväz 
UK, TUKE, SPU – po 2 projekty 
UMB, EUBA, STU a ZCHFP – po 1 projekte 

Ako sa podáva prihláška? 
Štatistika 



Schválené projekty z výzvy 2017: 
 
UMB - Service learning vo vysokoškolskom  
   vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít        
   a občianskej angažovanosti študentov a študentiek 
 
UK - Professional Accessible community interpreting  
   – a gateway to migrant integration 
 
TUKE - Focusing Education on Composability,  
   Comprehensibility and Correctness of Working  
   Software  



Schválené projekty vo výzve 2016: 
 
EUBA - Extending and reinforcing good practice in  
   teacher development 
SPU - Udržateľnosť malých a rodinných fariem 
 
Schválené projekty vo výzve 2015: 
 
UK - Start-Up Promotion for Entrepreneurial   
   Resilience 
STU - UNIALL- Accessibility of Higher Education for  
   Students with Special Needs 
 
 
 



 
Schválené projekty vo výzve 2014: 
 
SPU - Food Quality and Consumer studies 
TUKE - Produktion fachsprachlicher Online-Lehr-   
   und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung  
   in der Fachrichtung Reiseverkehr 
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR 
   Innovating Education of Talents in Chemistry for  
   Business Success in SMEs' Innovations 
 
 



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
povinná diseminačná platforma projektov KA2 

 
možné nájsť: opis projektu, partnerské inštitúcie,  
   výsledky. 

Erasmus+ Project Results Platform 

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


Viac sa dozviete aj na inštruktážnych 
seminároch: 
 
23.1.2018 v Košiciach 
31.1.2018 v Bratislave 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť  
 



Ďakujeme za pozornosť. 
 

www.erasmusplus.sk 
erasmusplus@saaic.sk 

Facebook – Erasmus SAAIC, Erasmusplus SK 

http://www.erasmusplus.sk/
mailto:erasmusplus@saaic.sk
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