
ERASMUS+ 

 

Výzva 2019 

Kľúčová akcia 2 (KA2)  
 

Strategické partnerstvá (SP) 
vo vysokoškolskom vzdelávaní 



 Min. 3 partneri z 3 rôznych krajín programu, účasť 

partnerskej krajiny len v odôvodnenom prípade. 

 

 Koordinátor – podáva prihlášku svojej národnej 

agentúre, predkladá priebežnú a záverečnú správu, 

manažuje rozpočet projektu. 

 

 Ostatní partneri - sa aktívne podieľajú na 

projektových aktivitách, intelektuálnych výstupoch a 

diseminácii výsledkov. 

 

 VŠ musí mať Erasmus chartu pre VŠ vzdelávanie 

Partnerstvo 



Cieľ 

 Podpora inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní 

 Skvalitniť vzdelávanie na všetkých úrovniach 

 Napĺňať ciele a politiky EK, ktoré sú vyjadrené v 

konkrétnych cieľoch a prioritách programu pre 

strategické partnerstvá 



Možné témy 

 Nové spoločné kurikulá a študijné programy 

 Projekty založené na spolupráci s podnikmi zameranej 

na štúdium skutočných prípadov 

 Inovatívne vyučovacie metódy a prístupy 

 Integrácia širšieho spektra foriem vzdelávania(diaľkové 

štúdium, kombinované štúdium, duálne štúdium) 

 Podpora procesu uznávania 

 Podpora aktívneho občianstva a podnikateľského 

myslenia 

 Spolupráca vysoké školy – svet práce 

 atď. 



Výstup projektu 

Intelektuálne výstupy 

 napr. kurikulá, osnovy, pedagogický materiál, 

e-learning, analýzy, štúdie, otvorené 

vzdelávacie zdroje, odporúčania politík atď. 

 



Zdroje, ktoré 
vkladáte do 

projektu 
(zamestnanci – ich 
čas a odbornosť), 

financie 

Aktivity potrebné 
na dosiahnutie 
cieľa projektu – 

fyzická a virtuálna 
mobilita, tréning, 

pilotné testovanie) 

Hmatateľné 
produkty, ktoré sa 
v projekte vytvoria 

– kurikulá, 
pedagog,materiál, 
e-learning, štúdie, 
odporúčania atď. 

Okamžité účinky 
týchto produktov 

– zvýšenie 
vedomostí, 
zručností a 
schopností 

Dosah, účinok, 
vplyv projektu 

VSTUP AKTIVITY VÝSTUP VÝSLEDOK DOPAD 



Trvanie 
 

 24 až 36 mesiacov  

 začiatok projektu medzi 1.9.2019 a 31.12.2019 

 všetky projekty musia byť ukončené najneskôr 

do 31. augusta 2022 

 

 

  
 

 

 



 

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) 

6. špeciálne potreby 

7. mimoriadne potreby 
 

 

 

Rozpočtové kategórie 



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 

 

 

 



Kto? 

 iba koordinátor podáva prihlášku za celé partnerstvo 

Kedy? 

 21. marca do 12:00 bruselského času 

Kam? 

 do národnej agentúry krajiny koordinátora 

Ako?  

 iba elektronicky 

 v jednom z úradných jazykov EÚ 

 
 

Podávanie prihlášky 



Od roku 2014 schválených 14 projektov SP v oblasti  

VŠ vo výške 3.526.782 €.  

9 univerzít, 1 zväz, 1 združenie 

UK, TUKE, SPU – po 2 projekty 

UMB, EUBA, STU, UKF, UCM, UPJŠ, NISPAcee a   

   ZCHFP – po 1 projekte 

 

Priemerný grant 251.913 €. 

Štatistika 



Schválené projekty z výzvy 2018: 

 
UKF – Príprava budúcich IT profesionálov založená na  

   učení prácou 

 

UCM - Internationalisierung und Weiterentwicklung  

   des Doktorandenstudiums 

 

NISPAcee - Public Administration Education Quality  

   Enhancement 

 

UPJŠ - Building Curriculum Infrastructure in Medical   

   Education 



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 

 
 



Erasmus+ projects results platform 

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

povinná diseminačná platforma projektov KA2 

 

možné nájsť: opis projektu, partnerské inštitúcie,  

   výsledky. 

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


Viac sa dozviete aj na inštruktážnych 

seminároch: 

 

23.1.2019 v Košiciach 

30.1.2019 v Bratislave 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť  
 



Kontakt 
 

 www.erasmusplus.sk  

 ErasmusplusSK, Erasmus SAAIC 

 erasmusplus.sk  
 
 
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
erasmusplus@saaic.sk 
 
 


