ERASMUS+
Výzva 2020
.

Kľúčová akcia 1 (KA1):

Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov
.
Informačné semináre
Košice - 22. 10. 2019; Banská Bystrica - 23. 10. 2019; Bratislava - 25. 10. 2019

Obsah prezentácie
➢ Základné informácie
➢ Oprávnení účastníci, aktivity, žiadatelia
➢ Mobilitné partnerstvo

➢ Financovanie
➢ Ako podať prihlášku?
➢ Platformy

Sektory vzdelávania a odbornej prípravy
Školské vzdelávanie = ŠV/SE
Kód prihlášky KA101

Odborné vzdelávanie a príprava = OVP/VET
Kód prihlášky KA102
Vysokoškolské vzdelávanie = VŠ/HE
Kód prihlášky KA103 a KA107
Vzdelávanie dospelých = VD/AE
Kód prihlášky KA104

Čo je cieľom vzdelávacej mobility jednotlivcov?
➢ Modernizácia a internacionalizácia organizácie aktívnej vo
vzdelávaní a odbornej príprave
.

Prečo?
Riešenie potrieb organizácie postavené na rozvoji jednotlivcov –
Európsky plán rozvoja
.

Ako?
Prostredníctvom nadnárodných mobilít, ktoré sa môžu konať
výlučne v krajinách zapojených do programu
Trvanie projektu: minimálne 12, maximálne 24 mesiacov
Predpokladaný začiatok projektu: najskôr 1. 6. 2020

najneskôr 31. 12. 2020

Prínos mobilitného projektu pre organizáciu

MODERNIZÁCIA
- inovatívne/kvalitné vzdelávanie
a odborná príprava cieľových
skupín (aj znevýhodnených)
zodpovedajúce ich potrebám
- profesijný rast vlastných
zamestnancov
- podpora uznávania vedomostí,
zručností a kompetencií

INTERNACIONALIZÁCIA
- posilnenie schopnosti pôsobiť
na úrovni EÚ/medzinárodnej
úrovni
- zvýšenie kvality manažérskych
zručností v oblasti
internacionalizácie
- posilnenie spolupráce a
schopnosti realizácie
medzinárodných projektov

Kto je jednotlivec v OVP?
1. Učiaci sa v OVP:
žiaci, učni, čerství absolventi, dospelí učiaci sa,
sprevádzajúce osoby
2. Zamestnanci poskytovateľa OVP
3. Pracovníci zapojení do strategického rozvoja organizácie
(napr. inštruktori z podnikov)
4. Osoby z podnikov, verejného sektora a/alebo organizácií
občianskej spoločnosti a tréneri z podnikov - iba pri mobilite
„výučba/praktické vyučovanie“
Jednotlivec
vysielajúca organizácia
= preukázateľný vzťah najneskôr pred podpisom zmluvy s NA

Kto je jednotlivec v ŠV a VD?
1. Zamestnanci:
• v sektore ŠV pedagogickí, odborní, riadiaci zamestnanci
• v sektore VD pedagogickí zamestnanci/pracovníci
2. Pracovníci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej
organizácie:
• v sektore ŠV napr. školskí inšpektori, školskí poradcovia,
pedagogickí poradcovia, psychológovia
• v sektore VD napr. riadiaci pracovníci organizácie
Jednotlivec
vysielajúca organizácia
= preukázateľný vzťah najneskôr pred podpisom zmluvy s NA

Prínos mobility pre zamestnanca
Zlepšenie odborných a jazykových kompetencií

Zvýšenie kvality vo výučbe a odbornej príprave
Zvýšenie schopnosti odštartovať zmeny súvisiace s
internacionalizáciou/modernizáciou organizácie

Porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a
neformálnym vzdelávaním a trhom práce
Schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu
rozmanitosť a potreby znevýhodnených

Prínos mobility pre učiaceho sa
Sebarealizácia a zvýšenie sebadôvery, širšie
interkultúrne povedomie
Zlepšenie vzdelávacích výsledkov v danom odbore, ako
aj jazykových zručností
Zvýšenie zamestnateľnosti a lepšie vyhliadky pre
uplatnenie sa na trhu práce

Väčší zmysel pre iniciatívu a podnikanie

Oprávnené aktivity v OVP
1. Zamestnanci v OVP:
a) výučba/praktické vyučovanie u poskytovateľa OVP v zahraničí/
poskytovanie praktického vyučovania u poskytovateľa OVP (žiadateľa)
zamestnancami podnikov zo zahraničia
b) odborná príprava (prax/job shadowing/pozorovanie) v podniku alebo
u poskytovateľa OVP v zahraničí
Trvanie: 2 po sebe idúce dni – 2 mesiace (bez dní na cestu)
2. Učiaci sa v OVP:
a) odborná prax u poskytovateľov OVP alebo v podnikoch v zahraničí
Trvanie: 2 týždne (10 pracovných dní) – do 3 mesiacov (bez dní na cestu)

b) ErasmusPRO = dlhodobá mobilita – odborná prax
Trvanie: 3 – 12 mesiacov (bez dní na cestu)
V prípade ErasmusPRO mobilít je možné plánovať aj tzv. prípravnú
návštevu v hostiteľskej organizácii s cieľom prípravy
medzinštitucionálnej dohody o spolupráci a vyššej kvality mobilít

Oprávnené aktivity v ŠV a VD
Zamestnanci/pracovníci v ŠV:
a) výučba v partnerskej škole v zahraničí
b) účasť na štruktúrovaných kurzoch/školeniach v zahraničí
c) job shadowing v partnerskej škole alebo relevantnej
organizácii aktívnej v sektore ŠV v zahraničí
Trvanie: 2 po sebe idúce dni – 2 mesiace (bez dní na cestu)
Zamestnanci/pracovníci vo VD:
a) výučba alebo poskytovanie odbornej prípravy v partnerskej
organizácii VD v zahraničí
b) účasť na štruktúrovaných kurzoch/školeniach v zahraničí
c) job shadowing v partnerskej organizácii VD v zahraničí
Trvanie: 2 po sebe idúce dni – 2 mesiace (bez dní na cestu)

Oprávnený žiadateľ
1. INDIVIDUÁLNY ŽIADATEĽ = právny subjekt zriadený na
Slovensku - akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia,
ktorá aktívne pôsobí v sektoroch ŠV, OVP alebo VD

2. NÁRODNÉ KONZORCIUM = zložené minimálne z 3 subjektov
oprávnených v sektore ŠV, OVP alebo VD
Výhody:
✓ 1 koordinátor, viacerí partneri
✓ rozdelenie úloh, spoločná zodpovednosť za kvalitu
✓ zdieľanie výsledkov projektu
✓ zvýšenie dopadu v danej lokalite či regióne

Oprávnení žiadatelia - špecifiká
ŠV: škola zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
alebo koordinátor národného konzorcia
(Zmena od r. 2019 pri konzorciách: koordinátorom môže byť škola)
Zoznam pre rok 2020: www.erasmusplus.sk
OVP: poskytovateľ OVP (v zmysle platných právnych predpisov SR),
ktorý vysiela svojich učiacich sa a zamestnancov (prípadne iné
osoby) do zahraničia alebo držitelia charty pre mobility v oblasti
OVP
VD: poskytovateľ vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne
zamerané a ktoré môže byť formálnej, neformálnej alebo
informálnej povahy.
Žiadateľ priloží k prihláške povinnú prílohu – sken dokumentu,
ktorým preukazuje svoju vzdelávaciu činnosť (napr. štatistický
výkaz typu DALV, ročný výkaz o knižnici a pod.), ktorý podal
minimálne v jednom z rokov 2018, 2019 alebo 2020.
Typy oprávnených žiadateľov pre rok 2020: www.erasmusplus.sk

Partneri v mobilitnom projekte
Minimálne 2 organizácie z 2 rôznych krajín programu:
➢ individuálny žiadateľ/koordinátor národného konzorcia
➢ hostiteľská (prijímajúca) organizácia v zahraničí
Špecifikácia hostiteľskej organizácie pri podaní prihlášky:
➢ v prípade sektorov ŠV a VD nie je nutná, avšak
odporúčaná
➢ v prípade sektora OVP je nutná

Žiadateľ môže v rámci jednej výzvy a Kľúčovej akcie 1
podať v jednom sektore iba jednu prihlášku.
Výnimka:
Organizácia môže v rámci jednej výzvy podať súčasne 2 alebo
viac prihlášok, ak zároveň poskytuje vzdelávanie cieľovým
skupinám z rôznych sektorov vzdelávania

KA1 – partneri v mobilitnom projekte – pokr.
NA SLOVENSKU:
Žiadateľ: individuálna organizácia/koordinátor národného konzorcia:
➢ podáva prihlášku
➢ v prípade schválenia podpisuje zmluvu s NA
➢ predkladá priebežnú/záverečnú správu, vyúčtuje grant
Vysielajúca organizácia: zabezpečuje:
➢ výber partnera/partnerov v zahraničí
➢ transparentný výber svojich účastníkov mobilít
➢ ich prípravu, vyslanie na mobility a monitorovanie
➢ uznávanie vzdelávacích výsledkov účastníkov mobilít
Žiadateľ a vysielajúca organizácia = môže, ale nemusí byť tá istá organizácia.
V ZAHRANIČÍ:
Hostiteľská (prijímajúca) organizácia:
➢ prijíma účastníkov mobilít
➢ zabezpečuje pre účastníkov mobilít program
➢ podieľa sa na hodnotení vzdelávacích výsledkov
Sprostredkovateľská organizácia - iba v sektore OVP:
➢ aktívna na trhu práce a v OVP
➢ nie je vysielajúcou organizáciou, ale je facilitátorom pre
administratívne postupy na strane vysielajúcich poskytovateľov OVP
➢ jej úlohy, práva a povinnosti musia byť presne definované

Čo sa SPOLUfinancuje?
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY: paušál (automatický výpočet - prihláška)
PODPORA NA
ORGANIZÁCIU MOBILITY

Náklady s priamym vzťahom k organizácii mobility (napr.
príprava, monitorovanie, podpora účastníkov počas mobility,
procesy validácie)

CESTOVNÉ NÁKLADY

Kalkulačka = vzdialenostné pásma

PODPORA JEDNOTLIVCOV

Náklady účastníkov (aj sprevádzajúcich osôb) súvisiace s
pobytom

POPLATOK ZA KURZ –
NIE V OVP

1 osoba maximálne 700,- Eur v jednom projekte

JAZYKOVÁ PODPORA
UČIACICH SA – LEN V OVP

Pre mobility trvajúce min. 19 dní až 12 mesiacov za
podmienky, že v OLS nie je zavedený príslušný jazyk

REÁLNE NÁKLADY
ŠPECIÁLNE POTREBY

Dodatočné navýšenie grantu pre účastníkov so špeciálnymi
potrebami/ich sprevádzajúce osoby

MIMORIADNE NÁKLADY

Podpora pre znevýhodnených učiacich sa (napr. pracovné
pomôcky), mimoriadne cestovné náklady

Rozpočet – odporúčania
•

grant je finančný príspevok na realizáciu projektu

•

fixná výška grantu = grant sa nedá dodatočne navýšiť

•

rovnomerné plánovanie mobilít počas celého trvania projektu

•

štruktúrovaný kurz - nezabudnúť naplánovať poplatok za kurz

•

počítať s predfinancovaním:
➢ zvážiť organizovanie projektových aktivít začínajúcich hneď
po 1. 6. 2020 (preddavok grantu môže prísť na účet neskôr)
➢ vyúčtovanie projektu a úhrada doplatku sa uskutoční až po
ukončení celého projektu a schválení záverečnej správy,
nie hneď po ukončení aktivít projektu

Ako podať prihlášku?
Kam?
➢ do národnej agentúry krajiny, v ktorej má žiadateľ/
koordinátor sídlo (SAAIC - SK01)
Ako?

➢ iba elektronicky
➢ prihlášky v papierovej forme sú neoprávnené
➢ v jednom z úradných jazykov používaných v krajinách
programu

➢ PIC – registrácia cez URF portál
Kedy?
➢ do *5. februára 2020 o 12:00 hod (poludnie) bruselského

Hodnotenie prihlášky
Kto?
➢ 2 nezávislí experti
➢ nie národná agentúra
Ako?
➢ elektronicky

➢ iba konkrétnu prihlášku (nie žiadateľa)
➢ kritériá

Ako si nájsť partnerov?

P LAT F O R M Y

Erasmus+ Project Results Platform
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
• povinná diseminačná platforma projektov (hlavne pre SP)
• možné nájsť: opis projektu, partnerské inštitúcie, výsledky

School Education Gateway
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

eTwinning
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

Erasmobility – pre OVP
http://www.erasmobility.com/en/
online platforma pre vyhľadávanie partnerov pre mobilitné
projekty v OVP

EPALE
www.ec.europa.eu/epale
online platforma pre vzdelávanie dospelých

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

Čo ďalej?
Zverejnenie Výzvy 2020 na www.erasmusplus.sk

Príručka k programu Erasmus+ a ďalšia dokumentácia:
• Prihlášky a inštrukcie
Časté otázky

Videoinštrukcie
Inštruktážne semináre ku KA1:
• 3. 12. 2019 v Košiciach
• 4. 12. 2019 vo Zvolene
• 6. 12. 2019 v Bratislave

KONTAKT
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

