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KA2-SEKTOR ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
NA zostaví 2 samostatné zoznamy pre 2 typy projektov
„KA2 – Strategické partnerstvá“ v sektore ŠV
a rozdelí rozpočet alokovaný pre projekty v pomere 70%:30%
1. KA229 – ŠKOLSKÉ VÝMENNÉ
PARTNERSTVÁ
„čisto školské“

2. KA201 – STRATEGICKÉ
PARTNERSTVÁ
„zmiešané“ / „klasické“

 pridelených 70% z rozpočtu

 pridelených 30% z rozpočtu

 Strategické partnerstvá zložené
výlučne zo škôl, na ktoré sa
vzťahujú osobitné pravidlá
(School Exchange Partnerships)

 Strategické partnerstvá
zapájajúce rôzne typy organizácií
- sú klasickým formátom tohto
typu projektov, platným aj pre
ostatné sektory

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Typy oprávnených inštitúcií na www.erasmusplus.sk
 SP v sektore ŠV – KA229 - Školské výmenné partnerstvá
zložené výlučne zo škôl:
Školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ:
• Materské školy
• Základné školy
• Stredné školy (gymnázium, SOŠ, konzervatórium)
• Jazykové školy (s cieľovou skupinou žiakov ZŠ a SŠ)
• Základné umelecké školy
 SP v sektore ŠV – „zmiešané“ klasické partnerstvá - KA201:
Akákoľvek inštitúcia aktívna v sektore ŠV

Školské výmenné partnerstvá – ŠPECIFIKÁ
• Osobitný a zjednodušený formulár prihlášky
• Partnerstvo zamerané len na výmenu skúseností a dobrej praxe
(žiadne Intelektuálne výstupy -> Multiplikačné podujatia na ich šírenie)
• Žiadne Nadnárodné projektové stretnutia (len vzdelávacie aktivity)

• Počet partnerov: minimálne 2 školy z 2 krajín programu (nie 3
partneri z 3 krajín programu) a maximálne 6
• Všetky školy musia byť z krajín programu
• Grant udelený každej škole jej príslušnou NA
-> uzatvorenie zmluvy o poskytnutí grantu medzi každou školou
a jej NA (nielen medzi koordinátorom a jeho NA pre celé
partnerstvo)
-> školy nemusia podpísať mandátne listy (zmluvy medzi
žiadateľom a príslušným partnerom) - odporúčané

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE I.
 Trvanie partnerstva:

12 až 24 mesiacov
až 36 mesiacov len v prípade
dlhodobých mobilít žiakov
• začiatok: medzi 1.9.2018 a 31.12.2018
• koniec: najneskôr 31.8.2021

 Termín podania prihlášky: 21.3.2018 do 12:00 poludnia SEČ
 Formulár prihlášky: online webový, zjednodušená štruktúra
 Jazyk prihlášky: jeden z úradných jazykov používaných v
krajinách programu (+ časť „Zhrnutie“ v anglickom jazyku)
Formuláre prihlášok: v anglickom a slovenskom jazyku

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE II.
 Škola môže podať prihlášku na KA2, aj keď:
• podala v rámci tej istej výzvy prihlášku na KA1
• má bežiaci projekt KA1 alebo KA2
 1 konkrétne partnerstvo škôl môže v rámci 1 výzvy podať
len 1 prihlášku na KA2 – iba v 1 krajine
 1 škola môže podať viac prihlášok na KA2 (buď z pozície
žiadateľa/ koordinátora alebo partnera), ak:
• ide o odlišné projekty s iným projektovým
partnerstvom, zamerané na iné cieľové skupiny,
obsahujúce iné aktivity, výstupy...
• škola disponuje primeranou personálnou, prevádzkovou
a finančnou kapacitou

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE III.
 Už vo fáze plánovania projektu dobre zvážiť finančné možnosti školy –
potrebné rátať s:
• 20% predfinancovaním doplatku
• prípadným spolufinancovaním (deklaruje sa len pri mimoriadnych
nákladoch, no grant/ jednotkové príspevky nemusia pokryť reálnu
výšku nákladov)
 Hľadanie partnerov:
• eTwinning - www.etwinning.sk
• SchoolEducationGateway - www.schooleducationgateway.eu/sk
• Diseminačná platforma programu Erasmus+
• Európska značka pre jazyky - www.erasmusplus.sk/ELL/index.php
 Prípravná návšteva k zahraničnému partnerovi pred podaním prihlášky –
nie je grant, len na TCA (kontaktné semináre)

KOORDINÁTOR vs. PARTNER
 Žiadateľ = Koordinátor celého partnerstva:
• jediný vyplní, podpíše a podá prihlášku za celé partnerstvo,
v ktorej žiada o grant pre celé partnerstvo
• do národnej agentúry krajiny, v ktorej má sídlo
• iba elektronicky (prihlášky v papierovej forme - neoprávnené)
-> podpisuje zmluvu so svojou NA - grant len pre svoju školu
 Ostatní partneri = Partnerská škola:
• spolupracujú pri tvorbe prihlášky (kontrola projektu aj
rozpočtu)
• podpisujú s koordinátorom mandátne listy
• nepodávajú prihlášku (ani elektronicky, ani poštou)
• neposielajú svojej NA žiadne dokumenty
-> každý podpisuje zmluvu so svojou NA - len pre svoju školu
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PRIORITY A OPERAČNÉ CIELE 2018
Ciele a téma prihlášky sa musia viazať na niektorú z
európskych priorít
 Európske priority:
• Horizontálne priority
• Sektorové priority –> sektor ŠV
Popísané v Príručke k programu Erasmus+ v časti KA2 – Strategické
partnerstvá – str. 105 – 107 v EN verzii

 Európske priority v národnom kontexte
www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2018/Narodne_priority_2018.pdf

 Operačné ciele programu E+ v SR na rok 2018
www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2018/2018_operacne_ciele.pdf

EURÓPSKE PRIORITY - HORIZONTÁLNE
 spoločné pre všetky sektory
HP1: Získanie relevantných a vysoko kvalitných zručností a
kompetencií
HP2: Sociálne začlenenie

HP3: Otvorené a inovatívne vzdelávanie v digitálnej ére
HP4: Posilnenie náboru, výberu a zaučenia pedagógov a odborný
rozvoj pedagógov
HP5: Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií
HP6: Udržateľné investovanie, výkon a efektívnosť
HP7: Spoločenská a vzdelávacia hodnota európskeho kultúrneho
dedičstva

HP7: EURÓPSKY ROK KULT. DEDIČSTVA
 Prezentácia o Európskom roku kultúrneho dedičstva (ERKD):
www.gallery.mailchimp.com/31bf931f158894b2612a4def4/files/50b7b3b4-4777406f-8e12-9f666f0e6c37/ERKD2018.pdf

 Oficiálna webová stránka Európskej komisie k ERKD:
http://europa.eu/cultural-heritage/

 Oficiálna stránka ERKD na Slovensku:
www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochranapamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html

 Leták v SK:
www.publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/sk/

Tlačová správa EK:
Účelom ERKD je zvýšiť povedomie o sociálnom a hospodárskom význame
kultúrneho dedičstva. Tisíce iniciatív a podujatí v celej Európe budú
príležitosťou na zapojenie občanov zo všetkých spoločenských skupín.
Cieľom je osloviť čo najširšie publikum, najmä deti a mladých ľudí, miestne
komunity a ľudí, ktorí sa zriedkakedy zaujímajú o kultúru, a podporiť tak
spoločný pocit zodpovednosti.

EURÓPSKE PRIORITY – SEKTOROVÉ: ŠV
 relevantné len pre sektor ŠV
ŠV1: Posilnenie profilu učiteľského povolania*
ŠV2: Podpora získavania zručností a kompetencií
ŠV3: Podpora škôl pri riešení predčasného ukončenia školskej
dochádzky a znevýhodňovania
ŠV4: Podpora zvýšenia kvality vzdelávania a starostlivosti v
ranom detstve (ECEC)
*je zároveň Európskou prioritou v národnom kontexte
Upozornenie: Ak projekt reaguje na Eur. Prioritu v národnom kontexte:
→ potrebné opísať to v texte prihlášky
→ pri hodnotení bude zohľadnené v hodnotiacom kritériu „Relevantnosť“

OPERAČNÉ CIELE 2018
 Stanovené pre sektor ŠV:
• Posilniť zapojenie inštitúcií predškolského vzdelávania
 Stanovené pre všetky sektory vzdelávania pre KA2:
• Posilniť medzisektorový rozmer strategických partnerstiev
• Prostredníctvom SP podporovať synergiu a spoluprácu medzi
oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce
• Podporovať rozvíjanie kompetencií učiteľov
• Zapojiť špecifické skupiny a typy organizácií:
- Posilniť účasť osôb so špeciálnymi potrebami na programe
- Posilniť zapojenie organizácií, ktoré pracujú so znevýhodnenými
osobami
- Podnecovať zapojenie miestnych, regionálnych a štátnych orgánov
zodpovedných za vzdelávanie a odbornú prípravu
Upozornenie: Ak projekt reaguje na niektorý z operačných cieľov:
→ potrebné opísať to v texte prihlášky
→ pri hodnotení bude zohľadnené v hodnotiacom kritériu „Relevantnosť“

PRIHLÁŠKA
 Formulár KA229
Strategické výmenné partnerstvá/School Exchange Partnerships
www.erasmusplus.sk → Ako získať grant → Formuláre žiadostí

 Online webový formulár
Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov
www.erasmusplus.sk → Ako získať grant → Inštrukcie + Harmonogram

+ Pomocný textový dokument vo worde
 Inštrukcie k príprave prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a
odbornej prípravy
www.erasmusplus.sk → Ako získať grant → Inštrukcie+Harmonogram

 Časté otázky: (Všeobecné otázky + Otázky k príprave KA2)
www.erasmusplus.sk → Všeobecné → Časté otázky → Príprava projektov

ŠTRUKTÚRA PRIHLÁŠKY I.
Pokyny k vypĺňaniu online formulára webovej prihlášky
Kontext: Názov projektu, trvanie, jazyk prihlášky, výber NA – SK01
Účastnícke organizácie: žiadateľ/koordinátor + partneri. Získajte:
• PIC každého partnera (aktuálne údaje v URF)
• Informácie o profile, motivácii a skúsenostiach relevantných pre projekt
• Informácie o zručnostiach a odborných vedomostiach ich kľúčových osôb,
ktoré sa do projektu zapoja
Priority: vybraná priorita musí byť relevantná a v projekte riešená
Opis projektu:
• Motivácia, zdôvodnenie projektu (analýza potrieb) a jeho nadnárodnosti
• Ciele (→ ich súvis s prioritami) a plánované výsledky
• Plánované aktivity (→ ich súvis s dosiahnutím cieľov)
• Témy (označiť max. 3)

ŠTRUKTÚRA PRIHLÁŠKY II.
Účastníci: kto → ako
• Opis skupín (žiaci – veková skupina, učitelia...) a ich zapojenia
• Účastníci s nedostatkom príležitostí (počet, typ, podpora)
Manažment a implementácia projektu: realizácia projektu, plánovanie,
komunikácia, spolupráca, projektové stretnutia, aktivity, diseminačné
materiály a aktivity...
• Úlohy a zodpovednosť každej partnerskej školy – spolupráca a
komunikácia
• Projektové stretnutia, aktivity a podujatia
→ Časový harmonogram
• Zdôvodnenie výberu partnerov + nové školy v programe
• Využitie online platforiem EK: eTwinning, SEG a diseminačná platforma

ŠTRUKTÚRA PRIHLÁŠKY III.
Vzdelávacie/ vyučovacie/ školiace aktivity:
4 typy:
- Krátkodobé mobility žiakov
- Krátkodobé mobility učiteľov
- Dlhodobé mobility žiakov
- Dlhodobé mobility učiteľov
• Výber, príprava a podpora účastníkov
• Obsah a výsledky mobility
• Súvis a začlenenie do bežnej činnosti školy
Krátkodobé mobility žiakov a učiteľov: popísať prínos pre účastníkov
Dlhodobé mobility žiakov a učiteľov: uznanie výsledkov vzdelávania

VZDELÁVACIE/ VYUČOVACIE/ ŠKOLIACE
 Žiaci:
• Dlhodobá mobilita žiakov – štúdium (2 – 12 mesiacov bez cesty)
(www.erasmusplus.sk – Ako získať grant – Príručka pre žiadateľov Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2 - SP)
• Krátkodobé výmeny skupín žiakov (3 dni – 2 mesiace bez cesty)
- učitelia: sprevádzajúce osoby
 Učitelia:
• Dlhodobá mobilita za účelom výučby (2 – 12 mesiacov bez cesty)
• Krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov (3 dni – 2 mes. bez cesty)
Naplánovať primeraný počet stretnutí resp. účastníkov vzhľadom na ciele a
potreby projektu resp. stretnutia
Upozornenie: už bez limitu 100 účastníkov na celý projekt
Grant naplánovať aj na Cestovné aj na Podporu jednotlivcov

ŠTRUKTÚRA PRIHLÁŠKY IV.
Časový harmonogram:
• Všetky projektové aktivity (neopakovať mobility)
• Opis a približný začiatok
Nadväzujúce aktivity:
• Spôsob hodnotenia dosiahnutia cieľov
• Dlhodobý dopad, využívanie výsledkov po skončení projektu
• Šírenie a využívanie výsledkov projektu (komu → ako)
- popísať všetky cieľové skupiny
Náklady na špeciálne potreby:
• Podpora špeciálnych potrieb (opis a zdôvodnenie)
• Mimoriadne náklady (opis a zdôvodnenie)
Zhrnutie projektu: vaša vizitka
Prílohy: čestné vyhlásenie, podporné dokumenty, súhlasné listy

PRÍLOHY
• Čestné vyhlásenie (len koordinátora ako žiadateľa)
podpísané štatutárnym zástupcom uvedeným v prihláške
• Mandátne listy (nepovinné, ale odporúčané ako formálny
súhlas o budúcej spolupráci)
Upozornenie: Finančnú kapacitu školy ako verejné
inštitúcie nepreukazujú
Prílohy (max. 10, max. 10.240KB) sa ako súbory PDF, DOC,
XLS, JPG... uložia priamo na koniec prihlášky a podajú
elektronicky spolu s ňou

Jednotkové
príspevky

• Manažment a implementácia
projektu
• Vzdelávacie/vyučovacie/školiace
aktivity

Reálne
náklady

• Mimoriadne (cestovné) náklady
pri vzdelávacích aktivitách – 80%
• Špeciálne potreby – 100%

Rozpočet

ROZPOČET

16.500€ = maximum pre 1 partnerskú školu na 1 rok na
jednotkové príspevky (nezahŕňa reálne náklady)

HODNOTENIE PRIHLÁŠKY
 Hodnotenie oprávnenosti: národná agentúra
 Kvalitatívne hodnotenie: 2 externí hodnotitelia

Princíp proporcionality pri hodnotení (malý/ veľký
projekt)

Prihláška môže byť financovaná, len ak:
• dosiahla min. 60 z max. 100 bodov
• súčasne získala min. 50% bodov za každé zo 4
hodnotiacich kritérií

KVALITATÍVNE HODNOTIACE KRITÉRIÁ
 Relevantnosť/význam projektu - 30 bodov
 Kvalita projektového návrhu a jeho implementácia - 20
bodov
 Kvalita projektového tímu a spolupráce - 20 bodov
 Dopad (vplyv) projektu a šírenie - 30 bodov

Podrobné kritéria hodnotenia kvality → Príručka pre
hodnotiteľov
Financujú sa prihlášky od najkvalitnejšej do výšky
dostupného rozpočtu

ODPORÚČANIA HODNOTITEĽOV I.
• Kvalitná analýza potrieb - stanovenie cieľových skupín
• Orientácia na aktuálne problémy vo vzdelávaní
• Výber relevantnej priority – zdôvodnenie významu
projektu
• Stanovenie cieľov projektu a ich súlad s vybranou
prioritou
• Prepojiť projektové aktivity aj mobility (vzdelávacie/
vyučovacie/školiace aktivity) s cieľmi projektu
• Jasný pracovný plán aktivít, rozpracovanie všetkých
fáz projektu
• Primeraný a konkrétny návrh plánu šírenia a
využívania výsledkov projektu
• Jasný opis očakávaného dopadu

ODPORÚČANIA HODNOTITEĽOV II.
• Spôsob hodnotenia kvality aktivít, výstupov a dopadu
projektu
• Vyplniť každú časť formuláru
• Odpovedať na otázky
• Konkrétne a jasné odpovede, nezovšeobecňovať a
neopakovať text prihlášky
• Vnútorná logika a konzistencia prihlášky
• Výber vhodných partnerov a jasné rozdelenie úloh a
zodpovedností – prínos projektu pre všetky školy
• Primeraný rozpočet vzhľadom na ciele projektu
• Súlad plánovaného rozpočtu s textom prihlášky

ODPORÚČANIA NA
 Premietnuť zaujímavú myšlienku do celého projektu
• Nastaviť vhodnú metodiku a reálne meranie dopadu projektu
• Dôkaz o širšom využívaní výsledkov, nielen v zapojených školách
• Udržateľnosť výsledkov projektu
 Zvážiť, či žiadateľ má dostatočnú prevádzkovú (personálnu) kapacitu
• Projektový tím, schopný manažér – vyčleniť čas na realizáciu
projektu, zastupiteľnosť v prípade MD, PN, odchodu
• Schopný ekonóm (projektové náklady do účtovníctva)
• Oboznámenie sa s technickými a finančnými pravidlami Erasmus+
 Zvážiť, či žiadateľ má dostatočnú finančnú kapacitu
 Podpora zo strany vedenia organizácie (čas, financie, pomoc...)
 Prihlášku pripravovať spolu s partnermi (obsah a aj financie)
 Pozorne pripraviť rozpočet – súlad s finančnými pravidlami

ĎALŠIE KROKY PO SCHVÁLENÍ
Žiadateľ dostane od NA oficiálny list o výsledkoch
výberového procesu a spätnú väzbu od externých
hodnotiteľov najneskôr do 4 mesiacoch po termíne
podania prihlášky
Inštruktážny seminár pre schválených žiadateľov

Zmluva o poskytnutí grantu medzi každou partnerskou
školou a jej príslušnou NA (august - september 2018)
Plánovaný kalendár splátok grantu:
- trvanie do 12 mesiacov: 80% + 20%
- trvanie 13 – 24 (36) mesiacov: 40% + 40% + 20%

ZDROJE INFORMÁCIÍ








Výzva 2018
Príručka pre žiadateľov 2018 SK/EN
Inštrukcie k príprave prihlášok KA2
Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov
Príručka pre hodnotiteľov
Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov KA2 v sektore ŠV
Stránka programu: www.erasmusplus.sk, najmä sekcie:
• Ako získať grant
• Prezentácie
• Časté otázky
• Knižnica
• Podujatia

KONTAKT
Kontakt

SAAIC – NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU ERASMUS+
PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU
Križkova 9
811 03 Bratislava
www.erasmusplus.sk
ODBOR PROPAGÁCIE, PRÍPRAVY A MONITOROVANIA PROJEKTOV
erasmusplus@saaic.sk
Erasmusplus SK
informácie o programe Erasmus+
výzvy, odkazy, informačné semináre
zaujímavosti

