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Zdroj: 

Európska komisia: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-

b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en 

 

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže - 2020 
 

I. Aké sú ciele a priority strategického partnerstva? 
 

Strategické partnerstvá sa zameriavajú na podporu rozvoja, prenosu a/alebo implementácie 
inovatívnych postupov, ako aj na implementáciu spojených iniciatív podporujúcich kooperáciu, 
učenie sa od kolegov a výmenu skúseností na európskej úrovni.   

V závislosti na cieľoch a skladbe strategického partnerstva môžu byť dva typy projektov: 

 Strategické partnerstvá podporujúce inováciu: 

Od projektov sa očakáva vypracovanie inovatívnych výstupov a/alebo zaangažovanie sa do 
aktivít súvisiacich s intenzívnou propagáciou a využívaním existujúcich a novo vytvorených 
produktov alebo inovatívnych myšlienok. Žiadatelia majú možnosť požadovať vyhradený 
rozpočet pre intelektuálne výstupy multiplikujúce udalosti, aby bolo možné priamo odpovedať 
na inovatívny aspekt konania. Tieto typy projektov sú otvorené pre všetky oblasti vzdelávania, 
školenia a mládeže.   

 Strategické partnerstvá podporujúce výmenu dobrých postupov: 

Primárnym cieľom je umožniť organizáciám vypracovať a zosilňovať siete, zvyšovať svoju 
kapacitu na prevádzkovanie na nadnárodnej úrovni, zdieľať a konfrontovať myšlienky, postupy 
a metódy. Vybrané projekty môžu tak isto produkovať hmotné výstupy a očakáva sa od nich 
šírenie výsledkov svojich aktivít, aj keď spôsobom, ktorý je proporcionálny cieľu a rozsahu 
projektu.  Tieto výsledky a aktivity budú spolufinancované prostredníctvom štandardného 
rozpočtu pre riadenie projektu a implementáciu. Strategické partnerstvá súvisiace s vyšším 
vzdelávaním nebudú podporovať tieto typy projektov. Okrem toho, niektoré špecifické formáty 
strategického partnerstvá môžu byť realizované pod týmto typom partnerstiev: 

 Výmenné školské partnerstvá: V tomto type strategických partnerstiev sa môžu 
zúčastniť len školy. Projekty môžu používať príležitosti pre žiakov a personál, aby 
pomohli zúčastneným školám vyvinúť sa ako organizácie a zvyšovať svoju schopnosť 
pracovať v medzinárodných projektoch. Okrem toho sa silne podporuje skombinovanie 
mobility a fyzických výmen s virtuálnou kooperáciou prostredníctvom eTwinning. 
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 Nadnárodné mládežnícke iniciatívy: Tieto strategické partnerstvá v oblasti mládeže sa 
zameriavajú na osvojovanie sociálneho záväzku a podnikateľského ducha mladých ľudí. 
Rozlišujúca vlastnosť tohto formátu strategických partnerstiev je, že je iniciovaná, 
nastavená a realizovaná iniciatíva mládeže samotnými mladými ľuďmi.    

Bez ohľadu na oblasť ovplyvnenú projektom sú strategické partnerstvá otvorené akémukoľvek 

typu organizácie pôsobiacej v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže alebo iných 

socioekonomických sektorov, ako aj organizáciám vykonávajúcim aktivity, ktoré sú prierezové 

pre rôzne oblasti (napr. miestne a regionálne orgány,  centrá pre uznanie a validovanie, 

obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne organizácie). 

V závislosti na priorite a cieľoch, ktoré projekt rieši, mali by strategické partnerstvá zahrňovať 

najvhodnejších a najrozmanitejších partnerov, aby mohli mať prospech z rôznych skúseností, 

profilov a špecifických odborných znalostí a vytvárať relevantné a vysokokvalitné výsledky 

projektu. 

 

Aby bolo možné financovať strategické partnerstvá, musia riešiť buď a) aspoň jednu 

horizontálnu prioritu alebo b) aspoň jednu špecifickú prioritu relevantnú pre oblasť 

vzdelávania, školenia a mládeže, ktorá ja najviac ovplyvnená tak, ako je popísané nižšie. 

V rámci týchto priorít môžu národné agentúry venovať väčšiu pozornosť tým, ktoré sú 

konkrétne relevantné v ich národnom kontexte ("Európske priority v národnom kontexte"). 

Národné agentúry musia náležite informovať potenciálnych žiadateľov prostredníctvom svojich 

oficiálnych webových stránok.   

 

Horizontálne priority 

 Podporujúce príležitosti pre všetkých pri získavaní a rozvíjaní kľúčových kompetencií, 
vrátane základných zručností: Aby sa podporovala schopnosť sa zamestnať, sociálno-
vzdelávací a osobný rozvoj, ako aj účasť v občianskom a sociálnom živote. Prioritu 
budú mať projekty, ktoré podporujú a posilňujú rozvoj kľúčových kompetencií pre 
všetkých jednotlivcov od ranného detstva a počas celého života. V rýchlo sa meniacom 
svete sem patria viacjazyčné schopnosti, podnikateľské myslenie, kritické myslenie 
a kreativita, spolupráca v oblasti vedy, technológie, inžinierstva, umenia a matematiky  
(STE(A)M), ako aj zručnosti v oblastiach ako napr. klimatické opatrenia, umelá 
inteligencia, ako aj sociálne schopnosti a spôsobilosti učiť sa vzdelávať. Patrili by sem 
aktivity spolupráce s hráčmi v sektore výskumu a inovácií, občianskej spoločnosti, ako 
aj v súkromnom a verejnom sektore.   

 Sociálna inklúzia/začlenenie: Sociálna inklúzia je hlavnou prioritou vo všetkých 
sektoroch programu. Podporovať – zvlášť prostredníctvom inovatívnych 
a integrovaných prístupov – vlastníctvo spoločných hodnôt, rovnosť, sociálne 
začlenenie, rozmanitosť a nediskriminácia. Priorita bude daná projektom, ktoré 
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podporujú a posudzujú nové prístupy k znižovaniu rozdielov v prístupe a zapájaní sa do 
formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj projektom, ktoré sa zaoberajú 
diskrimináciou, segregáciou a rasizmom. Program bude podporovať integráciu ľudí 
z prisťahovaleckého prostredia vrátane zhromažďovania a šírenia osvedčených 
postupov v tejto oblasti. Priorita bude tak isto venovaná projektom, ktoré podporujú 
vytváranie trvalo udržateľných väzieb medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a spoločnosťou ako takou, a to aj na 
miestnej a regionálnej úrovni. 

 Spoločné hodnoty, zainteresovanie verejnosti a účasť: Program bude podporovať 
aktívne občianstvo a etiku v celoživotnom vzdelávaní; bude podporovať rozvoj 
sociálnych a medzi-kultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej 
gramotnosti. Prioritu budú mať aj projekty, ktoré ponúkajú príležitosti pre účasť ľudí 
na demokratickom živote, spoločenskú a občiansku angažovanosť prostredníctvom 
formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivít. Koncentrácia bude zameraná aj na 
zvyšovanie povedomia a chápania kontextu Európskej únie, najmä pokiaľ ide 
o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich sociálne, kultúrne 
a historické dedičstvo.    

 Environmentálne a klimatické ciele: cieľom programu je vo všetkých sektoroch 
podporovať zvyšovanie povedomia o výzvach v oblasti životného prostredia a zmeny 
klímy. Prioritu budú mať projekty zamerané na rozvoj kompetencií v rôznych sektoroch 
súvisiacich s udržateľnosťou, rozvoj zelených sektorových zručností a metodík, ako aj 
učebné osnovy orientované na budúcnosť, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám 
jednotlivcov. Program bude tiež podporovať testovanie inovatívnych postupov 
s cieľom pripraviť študentov, zamestnancov a mládežníckych pracovníkov na to, aby sa 
stali skutočnými faktormi zmeny (napr. šetriť zdroje, znižovať spotrebu energie 
a odpadu, kompenzovať emisie uhlíkovej stopy, voliť udržateľné potraviny a možnosti 
mobility atď. ) Prioritu budú mať aj projekty, ktoré prostredníctvom vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športových aktivít umožnia zmeny správania pre 
preferencie jednotlivcov, spotrebiteľské návyky a životný štýl.   

 Inovatívne postupy v digitálnej oblasti: Program bude podporovať zavádzanie 
digitálnych technológií a inovatívnych a otvorených pedagogík vo vzdelávaní, odbornej 
príprave, mládeži a športe. Osobitná pozornosť sa bude venovať podpore rodovej 
rovnosti a riešení rozdielov v súvislosti s prístupom a používaním nedostatočne 
zastúpenými skupinami. Program bude podporovať aj využívanie európskych rámcov 
digitálnych kompetencií pedagógov, občanov a organizácií vrátane rozvoja a využívania 
otvorených vzdelávacích zdrojov, otvorených učebníc a bezplatného a otvoreného 
vzdelávacieho softvéru. Prioritu budú mať akcie, ktoré podporujú inovatívne metódy 
a nástroje výučby, odbornej prípravy, učenia sa a hodnotenia ako hnacej sily 
zlepšovania celoživotného vzdelávania. 

 Podporovanie pedagógov, mládežníckych pracovníkov, lídrov v oblasti vzdelávania 
a pomocného personálu: Prioritu budú mať činnosti, ktoré posilnia nábor 
a profesionálny rozvoj pedagógov (napr. učiteľov, školiteľov, profesorov, tútorov, 
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mentorov, koučov, zamestnancov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve), mládežníckych pracovníkov, lídrov v oblasti vzdelávania (napr. riaditeľov 
školy, rektorov, vedúcich oddelení) a pomocných zamestnancov (napr. asistentov 
učiteľov, kariérnych poradcov, špecialistov na ľudské zdroje v spoločnostiach). 
Osobitná pozornosť bude venovaná činnostiam, ktoré umožňujú lepšie sa vysporiadať 
so začlenením a rozmanitosťou, vrátane kultúrnej a jazykovej, prostredníctvom 
využívania rozmanitejších a prispôsobenejších štýlov učenia, školenia a práce 
s mládežou. 

 Prehľadnosť a rozpoznávanie zručností a oprávnení: Priorita bude dávaná činnostiam, 
ktoré podporujú mobilitu v oblasti učenia a práce; činnosti, ktoré umožňujú prechod 
medzi rôznymi úrovňami a typmi učenia, prechody do sveta práce, ako aj prechody 
medzi rôznymi prácami. Program bude podporovať zvlášť lepšie služby a informácie 
alebo poradenstvo pre učiacich sa, skúmanie potenciálnych digitálnych technológií na 
umožnenie automatického vzájomného rozpoznávania a validácie – na miestnej, 
regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni – kompetencií získaných 
prostredníctvom neoficiálneho a neformálneho učenia. Program bude tak isto 
podporovať efektívne spustenie a implementovanie nového rámca Europass a prístup 
k nástrojom a službám pre zručnosti, schopnosti a odborné spôsobilosti. 

 Udržateľné investície, kvalita a efektívnosť systému vzdelávania, školenia a mládeže: 
Priorita bude kladená na činnosti, ktoré podporujú udržateľné modely financovania, 
vrátane skúmania inovatívnych prístupov, aby sa zabezpečila primeraná a udržateľná 
investícia do vzdelávania, školenia a mládeže, vrátane financovania na základe 
výsledkov a zdieľanie nákladov tam, kde je to možné. 

 Sociálna a vzdelávacia hodnota európskeho kultúrneho dedičstva, jeho príspevok ku 
tvorbe prác, ekonomickému rastu a sociálnej súdržnosti: priorita bude daná 
činnostiam, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia dôležitosti európskeho 
kultúrneho dedičstva prostredníctvom vzdelávania, celoživotného učenia sa 
formálneho a neformálneho učenia, mládež ako aj šport. Patria sem aj činnosti na 
podporu rozvoja schopností a zručností, sociálne začlenenie, kritické myslenie 
a zainteresovanie mládeže. Budú podporované nové účastnícke a medzi-kultúrne 
prístupy k dedičstvu, ako aj vzdelávanie iniciatívy zamerané na osvojovanie si medzi-
kultúrneho dialógu medzi učiteľmi a žiakmi od útleho detstva. 

Priority špecifické pre danú oblasť 

V oblasti vyššieho vzdelávania bude priorita kladená na činnosti, ktoré sú kľúčové pre 
dosiahnutie cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru, najmä nové európske univerzitné 
iniciatívy a európsky študentský preukaz. To znamená, okrem iného, presadzovanie 
internacionalizácie a mobility, posilňovanie prepojení medzi vzdelávaním, výskumom 
a inováciou tam, kde je to relevantné, ako aj implementovanie odporúčaní Rady v súvislosti 
s automatickým vzájomným uznávaním odborných spôsobilostí. V súlade s výzvami uvedenými 
v obnovenej agende EÚ pre vyššie vzdelávanie sa budú podporovať iniciatívy na zdokonalenie 
výsledkov európskych systémov vyššieho vzdelávania, vrátane implementovania odporúčania 
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Rady o sledovaní absolventov a akčného plánu digitálneho vzdelávania. Program podporí aj 
implementáciu ministerského komuniké o bolonskom procese. 

 Podpora internacionalizácie. Program sa zameria na posilnenie strategickej a 
štruktúrovanej spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania prostredníctvom: a) 
podpory rôznych typov modelov spolupráce vrátane tých najambicióznejších, akými sú 
európske univerzity; b) prispievanie k odstraňovaniu prekážok mobility zavedením 
automatického vzájomného uznávania odborných spôsobilostí a výsledkov vzdelávania 
a začlenením mobility do učebných osnov; c) podpora inštitúcií vyššieho vzdelávania 
pri implementácii bolonských princípov a nástrojov na vylepšenie mobility pre všetkých 
a na rozvoj úspešného viacjazyčného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 
2025. 

 Riešenie nedostatkov a nesúladu v oblasti zručností prostredníctvom: a) podpory 
rozvoja učebných osnov zameraných na výsledky vzdelávania, ktoré lepšie spĺňajú 
vzdelávacie potreby študentov a zároveň sú relevantné pre trh práce a pre širšiu 
spoločnosť; b) zavádzanie medzi-disciplinárnych prístupov a inovatívnych pedagogík, 
ako je vzdelávanie zamerané na študenta, obrátené vzdelávanie a vzdelávanie 
založené na výskume, ktoré podporujú získavanie nahraditeľných zručností 
zameraných na budúcnosť; c) vypracovanie, testovanie a implementácia flexibilného a 
modulárneho dizajnu kurzov (na čiastočný úväzok, online alebo zmiešaných) a 
vhodných foriem hodnotenia; d) zvýšenie atraktívnosti a reformy učebných osnov pre 
STEM s prístupom STEAM vrátane aplikácií v reálnom svete, učenia založeného na 
dopyte a obohateného o IKT, postupov spolupráce vrátane spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi. 

 Odmeňovanie vynikajúcich výsledkov v rozvoji učenia, výučby a zručností/schopností 
prostredníctvom a) rozvoja a implementácie stratégií a kultúry kvality na odmeňovanie 
a stimulovanie vynikajúcich výsledkov vo výučbe b) školenia akademických pracovníkov 
v oblasti nových a inovatívnych pedagogík, vrátane medzi disciplinárnych prístupov, 
nového návrhu učebných osnov a ich realizácie a metódy hodnotenia prepájajúce 
vzdelávanie s výskumom a inováciami, ak je to relevantné, c) osvojovaním 
podnikateľského, otvoreného a inovatívneho sektora vyššieho vzdelávania 
podporovaním partnerstiev v oblasti vzdelávania a výučby s komerčnými a 
nekomerčnými organizáciami v súkromnom sektore; e) vypracovania nových postupov 
založených na výskume vzdelávania a tvorivosti.   

 Budovanie inkluzívnych systémov vyššieho vzdelávania. Program bude podporovať 
inkluzívne prístupy pre aktivity súvisiace s mobilitou a spoluprácou, ako a) zvýšená 
miera prístupu, účasti a zrealizovania nedostatočne zastúpených a znevýhodnených 
skupín; b) vypracovanie a implementácia flexibilných formátov mobility (krátke, 
virtuálne a kombinované); c) aktívna podpora prichádzajúcich mobilných účastníkov v 
priebehu procesu hľadania ubytovania, a to aj prostredníctvom spolupráce s 
príslušnými zainteresovanými stranami pri poskytovaní vhodného a dostupného 
bývania. Osobitná pozornosť sa bude venovať dosiahnutiu primeranej rovnováhy 
pohlaví.   

 Podpora občianskej angažovanosti: Podpora občianskej a sociálnej zodpovednosti 
študentov, výskumníkov a univerzít aj prostredníctvom mimoškolských aktivít a 
uznania dobrovoľníckej a komunitnej práce v akademických výsledkoch tam, kde je to 
vhodné. 
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 Podporovanie implementácie európskej študentskej preukazu prostredníctvom 
bezpečného elektronického prenosu údajov študentov medzi inštitúciami vyššieho 
vzdelávania pri plnom rešpektovaní ochrany osobných údajov a prepojení tam, kde je 
to možné, s novým Europassom. Cieľom je umožniť študentom riadiť online celý súbor 
administratívnych krokov ich mobility v zahraničí (od výberu až po uznanie kreditov 
ECTS) a zároveň uľahčenie prístupu k širokému spektru študentských služieb – vrátane 
knižníc, stravovania a ubytovania - pri pobyte v zahraničí. Hlavné zložky iniciatívy 
európskeho študentského preukazu sú vypracovávané prostredníctvom projektov 
Erasmus+ financovaných v rámci Kľúčovej akcie 2: Strategické partnerstvá a Kľúčovej 
akcie 3: Projekty zamerané na budúcnosť. 

 Konsolidácia a ďalší rozvoj dátových nástrojov a zdrojov vyššieho vzdelávania 1 na 
monitorovanie progresu voči dosiahnutiu cieľov v európskom vzdelávacom priestore 
a obnovenom programe EÚ pre vyššie vzdelávanie.   

 Podporovanie efektívneho, účinného a udržateľného systému financovania a modely 
spravovania, odmeňovanie vynikajúcej výučby, inovácie a význam pre komunitu. 

 

V oblasti školského vzdelávania bude priorita kladená na: 

 Posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií (v súlade s odporúčaniami Rady 
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie), napríklad podporou 
spolupráce, tvorivosti a inovatívnych vzdelávacích prístupov v rámci rôznych učebných 
plánov a prostredí, spoluprácou so zainteresovanými stranami v miestnych komunitách 
a v zahraničí, podporou učiteľov pri poskytovaní výučby založenej na kompetenciách a 
vypracovaní hodnotenia a overovania kľúčových kompetencií. 

 Posilňovanie profilu učiteľských profesií, vrátane učiteľov, riaditeľov škôl a pedagógov 
učiteľov, napríklad: zatraktívnením a rozmanitosťou kariér; posilnenie výberu, náboru 
a hodnotení (modely hodnotenia personálu, hodnotenie a spätná väzba 
zamestnancov); zlepšenie počiatočného vzdelávania učiteľov a nepretržitého 
profesionálneho rozvoja a prepojenie jeho rôznych fáz; uľahčovanie a výrazné zvýšenie 
mobility učiteľov, a to aj prekonaním zvyšných prekážok; podporovanie učiteľov pri 
vypracovávaní inovatívnych metód výučby a hodnotenia, najmä s cieľom podporiť 
výučbu a učenie zamerané na kompetencie; posilnenie vedúceho postavenia vo 
vzdelávaní vrátane decentralizovaného vedenia a vedenia učiteľov. 

 Presadzovanie komplexného prístupu k výučbe a učeniu jazykov (v súlade 
s odporúčaním Rady v súvislosti s výučbou a štúdiom jazykov), budujúc na zvyšujúcej 
sa jazykovej rozmanitosti v školách, napríklad: podporovaním jazykového vzdelávania a 
povedomia v ranom veku; vypracovanie možností bilingválneho vyučovania, najmä pre 
pohraničné regióny a/alebo oblasti, kde obyvatelia používajú viac ako jeden jazyk; 
začleňovanie využívania nových technológií na podporu jazykového vzdelávania; 
podpora integrácie jazykovej dimenzie do učebných osnov; zameranie sa na 
dosiahnutie primeranej úrovne kompetencií do konca povinného vzdelávania; 
podporovanie vytvárania jazykových škôl 2 

 Zvyšovanie úrovní dosiahnutých výsledkov a záujmu o vedu, technológiu, 
konštruktérstvo a matematiku (STEM). Súčasťou tejto priority bude okrem iného: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote1_lqhdga2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote2_yjmrmrl
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podporu rozvoja národných stratégií STEM; rozvíjanie partnerstiev medzi školami, 
podnikmi, inštitúciami vyššieho vzdelávania, výskumnými inštitúciami a širšou 
spoločnosťou; podporu efektívnej a inovatívnej pedagogiky a hodnotenia; 
presadzovanie prístupu STE(A)M k vzdelávaniu prostredníctvom interdisciplinárneho 
vyučovania STEM v kultúrnych, environmentálnych, ekonomických, dizajnových a iných 
kontextoch so zapojením všetkých akademických disciplín. 

 Riešenie predčasného ukončenia a nevýhody školskej dochádzky, čo umožní úspech 
všetkým študentom, vrátane detí z prostredia migrantov, napríklad: posilnením 
spolupráce medzi všetkými aktérmi v rámci škôl, ako aj s rodinami a inými externými 
zainteresovanými stranami; zlepšením prechodov medzi rôznymi štádiami vzdelávania; 
podporovaním preventívnych a včasných intervenčných prístupov; podporovaním 
vytvárania sietí škôl, ktoré podporujú kolaborujúce a holistické prístupy k vyučovaniu a 
učeniu; zlepšením hodnotenia a zaistenia kvality. 

 Rozvoj vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (v 
súlade s odporúčaním Rady ECEC), napríklad: podporou počiatočného a 
pokračujúceho profesionálneho rozvoja všetkých zamestnancov zapojených do 
organizácie, vedenia a poskytovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve; 
vytváranie, testovanie alebo zavádzanie stratégií a postupov na podporu účasti 
všetkých detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve vrátane detí, ktoré 
potrebujú osobitnú podporu (napríklad deti so zdravotným postihnutím alebo deti zo 
znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia, deti z prostredia migrantov); 
podporovanie implementácie rámca kvality EÚ pre kvalitné vzdelávanie a starostlivosť 
v ranom detstve.   

 Budovanie kapacít na podporovanie a uľahčovanie uznávania období štúdia v 
zahraničí (vrátane nadväznosti na odporúčanie Rady o automatickom vzájomnom 
uznávaní), vrátane podporovania uznávania formálneho vzdelávania a prierezových 
kompetencií vypracovaných prostredníctvom neformálneho a neoficiálneho 
vzdelávania, napríklad: administratívne kapacity škôl na podporu účasti žiakov v 
nadnárodných projektoch a výmenných pobytov rovesníkov, a to aj prostredníctvom 
skúmania potenciálu sprostredkovateľských orgánov spájajúcich kapacity niekoľkých 
škôl; vytváranie udržateľných partnerstiev medzi organizáciami, ktoré vytvárajú 
cezhraničné výmeny vzdelávania vo všeobecnom vzdelávaní; podporovanie 
integrovaných výmen tried alebo mobility žiakov v školských programoch; 
zabezpečenie primeraných bezpečnostných noriem pre žiakov zúčastňujúcich sa na 
nadnárodnej mobilite; vývoj a šírenie nástrojov a mechanizmov na prípravu, 
monitorovanie a uznávanie období v zahraničí; a zdieľanie a podporovanie 
osvedčených postupov. 

 Vypracovanie silných systémov zaistenia kvality,  aby sa dosiahlo vysokokvalitné 
inkluzívne vzdelávanie a zlepšila sa dôvera medzi krajinami vo vzťahu ku kvalite ich 
príslušných školských vzdelávacích systémov, napríklad: podporovaním krajín v rozvoji 
synergií medzi internými a externými hodnoteniami, zapojením zainteresovaných strán 
do procesov zaistenia kvality či pri navrhovaní ich stratégií zaisťovania kvality takými 
spôsobmi, aby podporovali široký rozvoj odborných spôsobilostí.   

V oblasti odborného vzdelávania a školenia (počiatočného aj pokračujúceho), bude priorita 
kladená na: 
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 Rozvoj partnerstiev na podporu nastavenia a implementácie stratégií 
internacionalizácie pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy 3, 
zameraných na zavedenie potrebných podporných mechanizmov, ako aj zmluvných 
rámcov na podporu kvalitnej mobility personálu a študentov v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy 4, vrátane podporovania automatického vzájomného uznávania 
kvalifikácií a výsledkov učenia; rozvíjanie pomocných služieb pre študentov na 
osvojovanie si internacionalizácie odborného vzdelávania a prípravy a mobility 
študentov prostredníctvom činností zameraných na informovanie, motiváciu, prípravu 
a uľahčovanie sociálnej integrácie študentov odborného vzdelávania a prípravy v 
hostiteľskej krajine a zároveň na zvyšovanie ich medzi-kultúrneho povedomia a 
aktívneho občianstva.  

 Rozvíjanie partnerstiev zameraných na podporu vzdelávania na základe práce vo 
všetkých jeho formách pre mladých a/alebo dospelých, najmä na implementáciu 
odporúčania Rady o európskom rámci pre kvalitnú a efektívnu učňovskú prípravu 5. 
Tieto partnerstvá sa môžu zameriavať aj na rozvoj nového obsahu odbornej prípravy a 
spoločných kvalifikácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré integrujú 
obdobia vzdelávania založeného na práci, príležitosti na uplatnenie vedomostí v 
praktických situáciách na pracovisku a začlenenie skúseností z medzinárodnej mobility 
vždy, keď je to možné. 

 Zvyšovanie kvality v OVP prostredníctvom zavedenia spätnej väzby na prispôsobenie 
poskytovania OVP, a to aj vytvorením alebo testovaním mechanizmov sledovania 
absolventov ako súčasti systémov zaistenia kvality v súlade s odporúčaním Rady o 
sledovaní absolventov a odporúčaním o európskom referenčnom rámci zaistenia 
kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET) 6 ; 

 Zlepšenie prístupu ku školeniu a odbornej spôsobilosti pre všetkých, s osobitným 
dôrazom na osoby s nízkou kvalifikáciou, prostredníctvom pokračujúceho odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP), najmä zvýšením kvality, ponuky a dostupnosti ďalšieho 
OVP, validáciou neformálneho a neoficiálneho vzdelávania, podporou vzdelávania na 
pracovisku, zabezpečovanie efektívnych a integrovaných poradenských služieb a 
flexibilných a priepustných spôsobov vzdelávania; zahŕňa rozvoj partnerstiev medzi 
mikro-podnikmi, malými a strednými podnikmi a poskytovateľmi OVP zameraných na 
podporu spoločných centier odborných spôsobilostí, vzdelávacích sietí, podporu 
združovania zdrojov a poskytovanie počiatočnej a/alebo pokračujúcej odbornej 
prípravy ich personálu.   

 Ďalšie posilňovanie kľúčových kompetencií v počiatočnom a ďalšom odbornom 
vzdelávaní a príprave, konkrétne gramotnosti, čítaní, digitálnej gramotnosti, podnikaní 
ako aj v jazykoch, vrátane hlavných metodík na zavedenie týchto odborných 
spôsobilostí do učebných osnov, ako aj pre získanie, realizáciu a hodnotenie výstupov 
učenia týchto učebných osnov.   

 Podpora zavádzania inovatívnych prístupov a digitálnych technológií pre výučbu a 
učenie, ako je uvedené v Akčnom pláne digitálneho vzdelávania, vrátane efektívneho 
využívania nástroja sebareflexie SELFIE na podporu komplexného prístupu k inováciám 
a využívania digitálnych technológií na pedagogickú, administratívnu, technickú a 
organizačnú zmenu. 

 Zavedenie systematických prístupov a príležitosti pre počiatočný a pokračujúci 
profesionálny rozvoj učiteľov, školiteľov a mentorov odborného vzdelávania a prípravy 
v školskom aj pracovnom prostredí (vrátane učňovskej prípravy), ako aj 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote3_kq0nlbc
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote4_bzyzcjs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote5_yf1aw8d
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote6_485qgg0
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prostredníctvom rozvoja efektívneho digitálneho, otvoreného a inovatívneho 
vzdelávania. a pedagogiky, ako aj praktické nástroje; zvýšenie príťažlivosti povolaní pre 
učiteľov, školiteľov, mentorov a vedúcich OVP. 

 Rozvíjanie udržateľných partnerstiev na zavedenie a/alebo ďalší rozvoj národných, 
regionálnych a sektorových organizácií usporadúvajúcich súťaže zručností, ako forma 
zvýšenia príťažlivosti a vynikajúcich výsledkoch v odbornom vzdelávaní a príprave. 
Tieto partnerstvá by mohli tiež rozvíjať a podporovať praktické opatrenia na prípravu, 
školenie a účasť študentov a personálu odborného vzdelávania a prípravy na súťažiach 
zručností na medzinárodnej, národnej, regionálnej a sektorovej úrovni, zatiaľ čo 
zároveň prebieha úzka spolupráca s podnikmi, poskytovateľmi OVP, komorami 
a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami. 

V oblasti vzdelávania dospelých bude priorita kladená na: 

 Zlepšenie a rozšírenie ponuky vysokokvalitných vzdelávacích príležitostí pre 
dospelých sprístupnením flexibilných vzdelávacích ponúk prispôsobených ich 
vzdelávacím potrebám (napr. kombinované vzdelávanie, digitálne vzdelávacie 
aplikácie) a validáciou zručností získaných prostredníctvom neoficiálneho a 
neformálneho vzdelávania  

 Podporovanie nastavenia ciest zvyšovania kvalifikácie a prístupu k nim pre dospelých 
s nízkou úrovňou zručností, vedomostí a kompetencií, čo im umožní zlepšiť ich 
gramotnosť, matematické a digitálne kompetencie, ako aj ďalšie kľúčové kompetencie 
a napredovať smerom k vyššej odbornej spôsobilosti, vrátane dôkladnej identifikácii 
zručností a skríningu alebo prispôsobených vzdelávacích ponúk. 

 Zvyšovanie dopytu po vzdelávaní a jeho prijímania prostredníctvom účinných 
osvetových, poradenských a motivačných stratégií, ktoré podporujú cesty zvyšovania 
zručností povzbudzovaním a podporou dospelých s nízkymi zručnosťami a/alebo 
nízkou odbornou spôsobilosťou alebo prostredníctvom rozvoja poradenstva ako 
služby, ktorá zabezpečí, aby dospelí mali prístup k relevantnému vzdelávaniu počas 
celého života. 

 Rozširovanie a rozvíjanie kompetencií pedagógov a iných pracovníkov, ktorí podporujú 
dospelých študentov, najmä pri hodnotení ich predchádzajúcich vedomostí a zručností 
a pri ich motivácii k učeniu; zlepšovanie vyučovacích metód a nástrojov efektívnym 
využívaním inovatívnych riešení a digitálnych technológií. 

 Vypracovanie mechanizmu na monitorovanie efektívnosti a zlepšenie zaistenia kvality 
postupov a poskytovania vzdelávania dospelých a na sledovanie progresu dospelých 
študujúcich.    

 Propagovanie Erasmus+ medzi všetkými občanmi a generáciami, aj prostredníctvom 
ponúkania vzdelávacích aktivít a výmeny skúseností so seniormi, s pohľadom na 
budovanie a pridávanie celistvosti európskej identite.    

V oblasti mládeže bude v súlade so stratégiou EÚ pre mládež kladená priorita na: 

 zapojenie, prepojenie a posilnenie postavenia mladých ľudí: posilnenie medzi-
sektorovej spolupráce, ktorá umožní väčšiu synergiu v rámci rôznych oblastí činností, 
ktoré sú pre mladých ľudí dôležité. Osobitný dôraz sa bude klásť na účasť – vrátane 
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alternatívnych a inovatívnych foriem účasti – a aktívne občianstvo mladých ľudí, najmä 
tých, pri ktorých ide o riziko sociálneho vylúčenia. 
Prioritu budú mať projekty, ktoré: 

 Zdokonalia účasť všetkých mladých ľudí v demokratickom a občianskom živote 
v Európe; 

 Umožnia mladým ľuďom spojiť sa so zvolenými tvorcami politík, verejnou správou, 
záujmovými skupinami, organizáciami občianskej spoločnosti či jednotlivcami 
aktívnymi v politických alebo spoločenských procesoch ovplyvňujúcich ich životy, 
vyjadriť im svoje názory a ktoré ich vypočujú; 

 Zdokonalia kritické myslenie a mediálnu gramotnosť medzi mladými ľuďmi s cieľom 
posilniť demokraciu a čelia manipulácii, propagande a dezinformáciám; 

 Šíria a prehlbujú politickú, občiansku a sociálnu účasť mladých ľudí na miestnej, 
regionálnej, národnej, európskej alebo globálnej úrovni; 

 Podporujú aktívne občianstvo a najmä dobrovoľníctvo a solidaritu medzi mladými 
ľuďmi; 

 Zvyšujú sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí, budujúc na európskych 
hodnotách; 

 Podporujú medzi-kultúrny dialóg a podporujú vedomosti a akceptovanie rozmanitosti 
a tolerancie v spoločnosti; 

 Posilňujú zmysel mladých ľudí pre iniciatívu, najmä v sociálnej oblasti a v záujme 
podporovania ich komunít; 

 Posilňujú prepojenia medzi politikou, výskumom a praxou a podporujú lepšie znalosti 
o situácii mladých ľudí a politikách pre mládež. 

 Prispievajú ku kvalite a inovácii práce mládeže a jej uznanie   
Prioritu budú mať projekty, ktoré: 

 Podporujú budovanie kapacít pracovníkov s mládežou a postupy práce s mládežou; 
 Podporujú pracovníkov s mládežou pri vypracovávaní a zdieľaní účinných metód v 

oslovovaní marginalizovaných mladých ľudí, v predchádzaní rasizmu a intolerancii 
medzi mládežou a v riešení rizík, príležitostí a dôsledkov digitalizácie; 

 Podporujú začlenenie a schopnosť mladých ľudí zamestnať sa s menej príležitosťami 
(vrátane NEET- nezamestnaný, nie sú zapojení do vzdelávania či školenia), s 
osobitným dôrazom na mladých ľudí s rizikom marginalizovania a  ľudí 
prisťahovaleckého pôvodu; 

 Otvárajú mládežnícku prácu medzi-sektorovej spolupráci, ktorá umožní väčšiu 
synergiu v rámci všetkých oblastí činností, ktoré riešia problémy mladých ľudí; 

 Uľahčujú prechod mladých ľudí z mladosti do dospelosti, vrátane podpory integrácie 
do trhu práce riešením kľúčových kompetencií a inej organizačnej podpory, ktorú 
môže práca s mládežou priniesť; 

 Podporujú uznávanie a validovanie práce s mládežou a neoficiálneho a neformálneho 
vzdelávania na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

 Podporujú podnikanie a tvorivé učenie a sociálne podnikanie medzi mladými ľuďmi  
Prioritu budú mať projekty vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív, ktoré 
umožňujú skupinám mladých ľudí uviesť nápady do praxe, a to aj prostredníctvom 
sociálnych podnikov, riešiť výzvy a identifikované problémy v ich každodennom živote. 
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II. Aké sú aktivity podporované v strategickom partnerstve? 
 

Počas trvania projektu a v závislosti od typu strategického partnerstva môžu projekty zvyčajne 
realizovať široký rozsah aktivít, napríklad:  

 aktivity, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí medzi organizáciami; 
 testovanie a/alebo implementácia inovatívnych postupov v oblasti vzdelávania, 

školenia a mládeže; 
 aktivity, ktoré uľahčujú uznávanie a validáciu vedomostí, zručností a kompetencií 

získaných prostredníctvom formálneho, neformálneho a neoficiálneho vzdelávania; 
 aktivity spolupráce medzi regionálnymi orgánmi na podporu rozvoja systémov 

vzdelávania, školenia a mládeže a ich integráciu do akcií miestneho a regionálneho 
rozvoja; 

 aktivity na podporu žiakov so zdravotným postihnutím/špeciálnymi potrebami na 
ukončenie vzdelávacích cyklov a uľahčenie ich prechodu na trh práce, vrátane boja 
proti segregácii a diskriminácii vo vzdelávaní pre marginalizované komunity; 

 aktivity na lepšiu prípravu a rozvinutie vzdelávania a školenia odborníkov v oblasti 
rovnosti, rozmanitosti a inklúzie vo vzdelávacom prostredí; 

 aktivity na podporu integrácie utečencov, žiadateľov o azyl a novo-prichádzajúcich 
migrantov a zvyšovanie povedomia o utečeneckej kríze v Európe; 

 nadnárodné iniciatívy podporujúce podnikateľské myslenie a zručnosti na podporu 
aktívneho občianstva a podnikania (vrátane sociálneho podnikania), spoločne 
realizované dvomi alebo viacerými skupinami mladých ľudí z rôznych krajín. 

Strategické partnerstvá môžu organizovať aj nadnárodné vzdelávacie, vyučovacie a školiace 
aktivity jednotlivcov, keďže prinášajú pridanú hodnotu v dosahovaní cieľov projektu. Niektoré 
z týchto aktivít sú obzvlášť dôležité v jednej alebo viacerých oblastiach vzdelávania, odbornej 
prípravy a mládeže, ako je uvedené v tabuľke nižšie.   

 

Typ aktivity Konkrétne relevantné pre 

Skombinovaná mobilita učiacich Všetky oblasti vzdelávania, školenia a mládeže 

Krátkodobé výmeny skupín žiakov Školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie 

Intenzívne študijné programy Vyššie vzdelávanie 

Dlhodobá študijná mobilita žiakov Školské vzdelávanie 

Dlhodobé zadania v súvislosti s výučbou 
a školením 

Vyššie vzdelávanie, odborné vzdelávanie, školské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých 

Dlhodobá mobilita mládežníckych pracovníkov Mládež 

Krátkodobé školiace udalosti spojeného personálu Všetky oblasti vzdelávania, školenia a mládež 
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III. Kto sa môže zúčastniť v strategickom partnerstve? 
 

Vo všeobecnosti sa strategické partnerstvá zameriavajú na spoluprácu medzi organizáciami 
zriadenými v programových krajinách. Organizácie z partnerských krajín sa však môžu zapojiť 
do strategického partnerstva ako partneri (nie ako žiadatelia), ak ich účasť prinesie projektu 
významnú pridanú hodnotu. 

Okrem organizácií, ktoré sa formálne zúčastňujú na projekte a dostávajú finančné prostriedky 
EÚ, môžu strategické partnerstvá zahŕňať aj pridružených partnerov z verejného alebo 
súkromného sektora, ktorí prispievajú k realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo 
podporujú šírenie a udržateľnosť projektu. Pokiaľ ide o problémy súvisiace s riadením zmlúv, sa 
súvisiaci partneri nepovažujú za súčasť partnerov projektu a nedostávajú finančné prostriedky. 
Avšak ich zapojenie a úloha v projekte a rôznych aktivitách musí byť jasne popísaná.  

IV. Aké sú kritériá používané na hodnotenie strategického 

partnerstva? 
 

Nižšie je uvedený zoznam formálnych kritérií, ktoré musia strategické partnerstvá, aby boli 
mali oprávnený nárok na grant Erasmus+: 

Všeobecné kritériá oprávnenosti nároku 

Zúčastnenou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia so sídlom v 
Programovej krajine alebo v ktorejkoľvek partnerskej krajine sveta. 
Napríklad takýmito organizáciami môžu byť: 

 inštitúcia vyššieho vzdelávania; 
 škola/inštitút/vzdelávacie centrum (na akejkoľvek úrovni, od predškolského po vyššie 

vzdelávanie druhého stupňa, vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých); 
 nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia; 
 verejný alebo súkromný, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych 

podnikov); 
 verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni; 
 sociálny partner alebo iný zástupca pracovného života, vrátane obchodných komôr, 

priemyslu, remeselných/profesijných združení a odborov zväzov; 
 výskumný ústav; 
 nadácia; 
 medzipodnikové školiace stredisko; 
 podniky poskytujúce spoločné školenia (kolaborujúce školenia); 
 kultúrna organizácia, knižnica, múzeum;  
 orgán poskytujúci kariérne poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby; 
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 orgán overujúci znalosti, zručnosti a kompetencie získané neformálnym a formálnym 
vzdelávaním; 

 európska mimovládna organizácia pre mládež; 
 skupina mladých ľudí aktívnych v práci s mládežou, ale nie nevyhnutne v kontexte 

mládežníckej organizácie (t. j. neformálna skupina mladých ľudí)  

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (HEI) zriadené v krajine programu musia byť držiteľmi 

platnej charty ECHE pre vyššie vzdelávanie. ECHE sa nevyžaduje pre zúčastnené inštitúcie 

vyššieho vzdelávania v partnerských krajinách, ale budú sa musieť zaregistrovať  

Kto môže požiadať? 

Žiadateľom môže byť akákoľvek zúčastnená organizácia založená v krajine programu. Táto 

organizácia požiada v mene zúčastnenej organizácie zaangažovanej v projekte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Krátkodobé školiace udalosti spojeného personálu  

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI: Profesori, učitelia, školitelia, vzdelávací a administratívny personál 12 

pracujúci v zúčastnených organizáciách v krajinách programu. Mládežnícki pracovníci z krajín 

programu a partnerských krajín. 

TRVANIE AKTIVITY: 3 dni až 2 mesiace; s výnimkou dní na cestovanie 

 

Intenzívne študijné programy  

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI:  

Učiaci sa: Študenti vyššieho vzdelávania zapísaní v zúčastnenej inštitúcie vyššieho vzdelávania 

v krajine programu. 

Učiaci personál: učiaci personál zo zúčastnených inštitúcií vyššieho vzdelávania v programe 

alebo partnerských krajín.   

Pozvaní učitelia: učiaci personál z nezúčastnených inštitúcií vyššieho vzdelávania 

a experti/špecialisti/odborníci z podnikov alebo iných organizácií v programe alebo 

partnerských krajinách.    



PMTC.  
Školiaci kurz pre projektový manažment pre malé neziskové organizácie v Európe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

 

   

16 

TRVANIE AKTIVITY:  

Učiaci sa: 5 dní až 2 mesiace; s výnimkou dní na cestovanie  

Učiaci personál (vrátane pozvaných učiteľov): 1 deň až 2 mesiace; s výnimkou dní na 

cestovanie 

 

Skombinovaná mobilita žiakov, učiacich sa a mladých ľudí (krátkodobá fyzická mobilita 

skombinovaná s virtuálnou mobilitou) 

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI: Učni, študenti odborného vzdelávania a prípravy, študenti vyššieho 

vzdelávania13, dospelí študenti a žiaci zo zúčastnených organizácií v krajinách programu. Mladí 

ľudia z krajín programu.  

TRVANIE AKTIVITY: 5 dní až 2 mesiace; s výnimkou dní na cestovanie 

 

 

 

 

 

Krátkodobé výmeny skupín žiakov (vrátane študentov odborného vzdelávania)  

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI: Školskí žiaci a študenti odborného vzdelávania v akomkoľvek veku 

zapísaní v zúčastnenej škole (vrátane organizácií odborného vzdelávania) v krajine programu 

a sprevádzaní školským personálom. 

TRVANIE AKTIVITY: 3 dni až 2 mesiace; s výnimkou dní na cestovanie  

 

Dlhodobé zadania v súvislosti s výučbou alebo školením 

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI: Profesori, učitelia, školitelia, vzdelávací a administratívny personál 

pracujúci v zúčastnených organizáciách v krajinách programu. 

TRVANIE AKTIVITY: 2 až 12 mesiacov 

 

Dlhodobá študijná mobilita žiakov 
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OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI: Žiaci vo veku 14 a viac, zapísaní v zúčastnenej škole v krajine 

programu.  

TRVANIE AKTIVITY: 2 až 12 mesiacov 

 

Dlhodobá mobilita mládežníckych pracovníkov 

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI: Mládežnícki pracovníci z krajín programu. 

TRVANIE AKTIVITY: 2 až 12 mesiacov 

 

 

V. Kritériá udelenia 
 

V závislosti na cieľoch projektu, zúčastnených organizáciách, očakávaného dopadu a iných 
prvkov môžu mať strategické partnerstvá rôznu veľkosť a podľa toho prispôsobovať svoje 
aktivity. Zjednodušene povedané, táto akcia umožňuje zúčastneným organizáciám získať 
skúsenosti v medzinárodnej spolupráci a posilniť svoje kapacity, ale aj vytvárať vysokokvalitné 
inovatívne výsledky. Kvalitatívne hodnotenie projektu bude úmerné cieľom spolupráce a 
povahe zapojených organizácií. 

Projekty budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií: 

Relevantnosť projektu (maximálne 30 bodov)  

Relevantnosť návrhu pre: 

ciele a priority akcie (viď časť „Aké sú ciele a priority strategického partnerstva“). 

Ak návrh rieši horizontálnu prioritu „sociálne začlenenie“, bude sa považovať za vysoko 
relevantný. 

Ak návrh rieši jednu alebo viacero „európskych priorít v národnom kontexte“, ako to oznámila 
národná agentúra, bude sa považovať za vysoko relevantný.  

Do akej miery: 

je návrh založený na skutočnej a primeranej analýze potrieb; 
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sú ciele jasne definované, realistické a riešia problémy relevantné pre zúčastnené organizácie a 
cieľové skupiny; 

je návrh vhodný na realizáciu synergií medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, školenia a 
mládeže; 

je návrh inovatívny a/alebo doplnkový pre iné iniciatívy, ktoré už zúčastnené organizácie 
realizovali; 

prináša návrh pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by sa nedosiahli 
činnosťami vykonávanými v jednej krajine. 

Kvalita návrhu projektu a implementácia (maximálne 20 bodov)  

Jasnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane príslušných fáz prípravy, 
implementácie, monitorovania, hodnotenia a šírenia; 

Konzistentnosť medzi cieľmi projektu a navrhovanými aktivitami; 

Kvalita a dostupnosť navrhovanej metodiky; 

Existencia a relevantnosť opatrení na kontrolu kvality na zabezpečenie vysokej kvality 
implementácie projektu, dokončenia včas a v rámci rozpočtu; 

Miera, do akej je projekt nákladovo efektívny a priraďuje primerané zdroje pre každú aktivitu. 

Ak je to relevantné, využitie online platforiem Erasmus+ (t. j. eTwinning; EPALE; School 
Education Gateway- školskej vzdelávacej brány) ako nástrojov na prípravu, implementáciu a 
sledovanie plnenia aktivít projektu. 

Pre školské výmenné partnerstvá: 

rozsah, do akého projekty vychádzajú z predchádzajúcich alebo prebiehajúcich projektov 
eTwinning; 

rozsah, do akého projekt využíva eTwinning v kombinácii s fyzickou mobilitou na vytvorenie 
dlhších, častejších a bohatších výmen medzi žiakmi a učiteľmi v rôznych krajinách (zmiešaná 
mobilita). 

Ak projektu plánuje aktivity v súvislosti so školením, výučbou a učením: 

Kvalita praktických opatrení, riadenia a podporných postupov pri vzdelávacích, vyučovacích a 
školiacich činnostiach; 

Do akej miery sú tieto aktivity primerané cieľom projektu a zahŕňajú primeraný počet 
účastníkov; 
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Kvalita opatrení na uznávanie a validáciu výstupov vzdelávania účastníkov v súlade s 
európskymi nástrojmi a zásadami transparentnosti a uznávania. 

Kvalita projektového tímu a dojednanie spolupráce (maximálne 20 bodov) 

Rozsah do ktorého: 

projekt zahŕňa vhodnú kombináciu doplnkových zúčastnených organizácií s nevyhnutným 
profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešné realizovanie všetkých aspektov 
projektu; 

rozdelenie zodpovedností a úloh preukazuje záväzok a aktívne prispievanie všetkých 
zúčastnených organizácií; 

ak je to relevantné pre typ projektu, projekt zahŕňa účasť organizácií z rôznych oblastí 
vzdelávania, školenia, mládeže a iných sociálno-ekonomických sektorov14; 

Rozsah, do akého angažuje projekt nových účastníkov do akcie. 

Pre školské výmenné partnerstvá: rozsah, do akého projekt zahŕňa eTwinning školy a vytvára 
pre nich príležitosti na podporu najlepších postupov v eTwinning a poskytovanie mentorstva 
ďalším školám, ktoré majú menej skúseností pri používaní eTwinning. 

Existencia efektívneho mechanizmus pre koordináciu a komunikáciu medzi zúčastnenými 
organizáciami, ako aj s ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami; 

Ak je to relevantné, rozsah, do ktorého zainteresovanie zúčastnenej organizácie z partnerskej 
krajiny prináša významnú pridanú hodnotu projektu (ak táto podmienka nie je splnená, 
projektu nebude braný do úvahy, aby bol vybraný). 

Dopad a šírenie (maximálne 30 bodov)  

Kvalita opatrení pre hodnotenie výstupov projektu  

Potenciálny dopad projektu: 

na účastníkov a zúčastnené organizácie, počas a po dobe trvania projektu; 

mimo organizácií a jednotlivcov priamo zúčastňujúcich sa projektu, na miestnej, regionálnej 
a/alebo európskej úrovni.   

Kvalita plánu šírenia: primeranosť a kvalita opatrení zameraných na zdieľanie výstupov 
projektu v rámci zúčastnených organizácií a mimo nich; 

Ak je to relevantné, rozsah, do akého návrh popisuje, ako budú vytvorené materiály, 
dokumenty a médiá a neobsahuje neprimerané obmedzenia; 
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Kvalita plánov pre zaistenie udržateľnosti projektu: jeho schopnosť pokračovať mať dopad 
a vytvárať výsledky po vyčerpaní EU grantu. 

 
Aby bolo možné brať do úvahy financovanie, musia mať návrhy minimálne 60 bodov. Okrem 
toho, musia mať minimálne polovicu bodov v každej kategórií vyššie uvedených kritérií 
udelenia (t. j. minimálne 15 bodov v každej kategórii „relevantnosť projektu“ a „dopad 
a šírenie“; 10 bodov v každej kategórii „kvalita návrhu projektu a implementácia“ a „kvalita 
projektového tímu a dojednanie spolupráce“). Návrhy, ktoré neriešia minimálne jednu prioritu 
akcie, nebudú financované.  
 

VI. Špecifické formáty strategických partnerstiev 
 

Strategické partnerstvá podporujú široký a flexibilný rozsah aktivít, aby sa implementovali 
vysoko kvalitné projekty, podporovali rozvoj a modernizáciu organizácie a podporovali rozvoj 
politiky na európskej, národnej a regionálnej úrovni.. 

V závislosti na cieľoch projektu, zúčastnených dotknutých organizáciách, očakávanom dopade 
a ďalších prvkoch môžu byť strategické partnerstvá rôznych veľkostí a podľa toho prispôsobujú 
svoje aktivity.   

Medzi veľkou rôznorodosťou aktivít a formátmi projektov majú nasledujúce strategické 
partnerstvá špecifické vlastnosti. 

Školské výmenné partnerstvá 

Hlavným cieľom školských výmenných partnerstiev je posilniť európsky rozmer v zúčastnených 
školách, postaviť ich kapacitu pre cezhraničnú spoluprácu a ich spoluprácu zvládať nové výzvy. 
Organizovaním aktivít v súvislosti s mobilitou pre žiakov tieto partnerstvá tak isto podporujú 
spoločné hodnoty slobody, začlenenia, tolerancie a nediskriminácie, ako je to uvedené 
v Parížskej deklarácii z mája 2015.   

Školské výmenné partnerstvá môžu implementovať rôzne aktivity pre výmenu personálu 
a žiakov: 

 Krátkodobé výmeny skupín žiakov (3 dni až 2 mesiace): žiaci z rôznych krajín môžu 
spolu pracovať na aktivitách prepojených s cieľmi partnerstva. Krátkodobé výmenné 
aktivity sú navrhované, aby ponúkali medzinárodné poznávacie zážitky žiakov, 
vypracovanie ich pochopenia rôznorodosti európskych kultúr a jazykov a pomôcť im 
získať sociálne, občianske a medzi-kultúrne spôsobilosti nevyhnutné pre ich osobný 
rozvoj.  

 Dlhodobá štúdia mobility žiakov (2 až 12 mesiacov): žiaci vo veku minimálne 14 rokov 
môžu chodiť do školy a bývať v hosťujúcej rodiny v zahraničí na určité obdobie. Od 
odosielajúcich a hosťujúcich škôl sa očakáva zabezpečiť vysoko kvalitné výstupy 
vzdelávania, aby sa poskytli primerané uznanie pre dotknutých žiakov a aby sa 
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neustále podporovali počas obdobia presťahovania. Žiadatelia pre partnerstvá škôl 
zamerané na výmenné pobyty sa môžu úplne sústrediť na organizovanie dlhodobých 
pobytov žiakov ako nástroj na rozvoj potenciálu medzinárodnej spolupráce dotknutých 
škôl.   

 Krátkodobé školiace udalosti spojeného personálu (3 dni až 2 mesiace): personál 
zameraný na učenie a neučenie môže pracovať spolu na výmenu skúseností a know-
how alebo na absolvovanie spojeného školenia.  

 Dlhodobé zadania zamerané na učenie a školenie (2 až 12 mesiacov): 
prostredníctvom dlhšieho pobytu v partnerskej škole, táto aktivita umožňuje personálu 
rozvíjať svoje znalosti a pochopenie systému vzdelávania a školenia iných krajín 
a pomáha im zdieľať a získať profesionálne kompetencie, metódy a postupy. 

ETWINNING v školských partnerstvách zamerané na výmenné pobyty  

Skombinovanie mobility a fyzickej výmeny s virtuálnou spoluprácou môže byť dôležitým 
prvkom vo výmenných školských partnerstvách. Konkrétne, v projektoch sa silne povzbudzuje 
používanie eTwinning v záujme spolupráce pred, počas a po aktivitách súvisiacich s projektom.   

Žiadatelia by mali vysvetliť relevantné prvky v žiadosti svojho projektu, aby preukázali silné 
stránky svojho návrhu v zmysle využitia  eTwinning. Medzi zvlášť dôležité prvky patrí:   

 Zainteresovanie škôl s označením eTwinning škola15 v projekte a vytvorenie 
príležitostí pre nich na podporu najlepších postupov v  eTwinning a poskytovanie 
mentorstva iným školám, ktoré sú menej skúsené v používaní eTwinning;   

 Prezentovanie konkrétnych plánov, aby sa stavalo na predchádzajúcich či 
prebiehajúcich projektoch eTwinning; 

 Pomocou eTwinning v kombinácii s fyzickou mobility, aby sa vytvorili dlhšie, častejšie 
a bohatšie výmeny medzi žiakmi a učiteľmi v rôznych krajinách (zmiešaná mobilita).   

Špecifické kritériá oprávnenosti platné pre partnerstvá školských výmen  

V porovnaní s inými strategickými partnerstvami budú platiť pre tento formát nasledujúce 
špecifické pravidlá: 

 Partnerstvá musia zahrňovať minimálne dve a maximálne šesť škôl 16; 
 Len školy z krajín projektu sa môžu zúčastniť; 
 Ako základné pravidlo, projekty budú trvať od 12 do 24 mesiacov. Len projekty 

organizujúce dlhodobú mobilitu žiakov môžu trvať až 36 mesiacov, ak je to 
odôvodnené v ich pracovnom pláne; 

 Finančné prostriedky sú poskytnuté pre aktivity súvisiace s mobilitou personálu 
a žiakov (vrátane sprevádzajúcich učiteľov či iných oprávnených osôb), ako aj pre 
všeobecné riadenie projektu a náklady na implementáciu. Vyhradené financovanie nie 
je poskytované pre intelektuálne výstupy, multiplikačné udalosti a nadnárodné 
projektové mítingy. Ďalšie financie pre podporu účastníkov so špeciálnymi potrebami, 
ako aj mimoriadne náklady je možné požadovať, ak je to odôvodnené. Ohľadom 
podrobností nájdete viac v časti nižšie „Aké sú pravidlá financovania“; 

 Financovanie bude obmedzené na maximálne 16 500 € na rok a zúčastnenú školu. Táto 
horná hranica sa uplatňuje na úrovni projektu 17. Financie pre podporu účastníkov so 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote15_033r2as
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote16_ounjppu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote17_y3p8bsm
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špeciálnymi potrebami ako aj mimoriadne náklady pre drahé cestovanie nespadá do 
tejto hornej hranice. 

Úspešné školské výmenné partnerstvá využívajú špecifický model uzatvárania zmlúv 
v porovnaní s inými strategickými partnerstvami. V štádiu žiadosti prevezme žiadajúca škola 
vedenie projektu a podáva žiadosť v mene všetkých zúčastnených škôl. Avšak, akonáhle je 
partnerstvo vybrané, každá zúčastnená škola podpíše nezávislú dohodu o grante s Národnou 
agentúrou v svojej krajine. Žiadajúca škola ostáva počas trvania projektu v koordinačnej úlohe 
a bude zodpovedná za podávanie správ o celkových výsledkoch projektu, zatiaľ čo partnerské 
školy budú podávať správy len o svojich konkrétnych nákladoch. 

Nadnárodné mládežnícke iniciatívy 

Tieto strategické partnerstvá v oblasti mládeže sa zameriavajú na podporu sociálneho záväzku 
a podnikateľského ducha mladých ľudí. Tieto iniciatívy sa môžu týkať napríklad: 

 zakladanie (sietí) sociálnych podnikov, združení, klubov, mimovládnych organizácií, 
 rozvoj a poskytovanie kurzov a školení o podnikateľskom vzdelávaní (najmä 

o sociálnom podnikaní a využívaní IKT; 
 informácie, mediálna gramotnosť, akcie zamerané na scitlivenie alebo akcie 

stimulujúce občiansku angažovanosť medzi mladými ľuďmi (napr. diskusie, 
konferencie, podujatia, konzultácie, iniciatívy týkajúce sa európskych tém atď.); 

 akcie v prospech miestnych komunít (napr. podpora zraniteľným skupinám, ako sú 
starší ľudia, menšiny, migranti, postihnutí atď.); 

 umelecké a kultúrne iniciatívy (divadelné hry, výstavy, hudobné vystúpenia, diskusné 
fóra atď.). 

Charakteristickým príznakom tohto formátu strategických partnerstiev je, že iniciatíva mládeže 
je iniciovaná, nastavená a realizovaná samotnými mladými ľuďmi.   

 

VII. Čo viac by ste mali vedieť o tejto akcii? 
 

Podpora regionálnej spolupráce v školskom vzdelávaní 

Strategické partnerstvá v oblasti školského vzdelávania majú príležitosť uchádzať sa o projekty 
založené na cezhraničnej spolupráci medzi regiónmi alebo spoločenstvami z rôznych krajín. 
Charakteristickým aspektom týchto partnerstiev je strategické zapojenie miestnych a/alebo 
regionálnych orgánov v oblasti školstva. Aby sa vytvorila úspešná žiadosť, mali by miestne 
alebo regionálne orgány prevziať vedúcu úlohu v plánovaní aktivít riešiacich spoločný problém 
prostredníctvom zapojenia organizácií z občianskeho a súkromného sektora spolu so školami 
a v ich komunite.   

Mimoriadne náklady pre drahé cestovanie.  
Žiadatelia pre strategické partnerstvá organizujúce aktivity v súvislosti s učením, výučbou 
a školením budú mať povolené žiadať o finančnú podporu pod názvom rozpočtu „mimoriadne 
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náklady“ (do maximálnej výšky 80% celkových oprávnených nákladov: viď „Aké sú pravidlá 
financovania?“), vrátane príkladov, kde účastníci volia čistejší spôsob dopravy, s nízkymi 
uhlíkovými emisiami (napr. vlak), čo má za následok drahé cestovné náklady. To bude 
umožnené za predpokladu, že žiadatelia vedia odôvodniť, že štandardné pravidlá financovania 
(na základe jednotkových nákladov na jednu cestu) nepokrývajú minimálne 70% cestovných 
nákladov účastníkov. Ak sú udelené, mimoriadne náklady pre drahé cestovanie nahrádzajú 
štandardný grant na cestovanie.   

Ďalšie informácie 

Okrem vyššie uvedených informácií možno v Prílohe I  tejto príručky nájsť ďalšie povinné 
kritériá a ďalšie užitočné informácie, ako aj príklady projektov, ktoré súvisia s touto akciou. 
Organizácie, ktoré majú záujem, prosíme, aby si pozorne prečítali príslušné časti tejto Prílohy 
pred podaním žiadosti o finančnú podporu.   

 

VIII. Aké sú pravidlá financovania? 
 

Strategická partnerstvá budú v rozsahu od pomerne jednoduchých projektov zameraných na 
spoluprácu medzi maloplošnými organizáciami (ako sú školy či neformálne skupiny mladých 
ľudí) až po skôr sofistikované a veľkoplošné projekty zameriavajúce sa na rozvoj a výmenu 
inovatívnych výstupov vo všetkých oblastiach vzdelávania, školenia a mládeže. Náklady 
spôsobené rôznymi typmi projektov sa budú podľa toho odlišovať.   

V dôsledku toho navrhovaný model financovania pozostáva z ponuky nákladových položiek, 
z ktorých si žiadatelia vyberú podľa aktivít, ktoré chcú vykonávať a výsledkov, ktoré chcú 
dosiahnuť. Prvá položka „riadenie a implementácia projektu“ je nákladové položka, o ktorú sa 
môžu uchádzať všetky typy strategických partnerstiev, keďže ich úmyslom je prispievať 
k nákladom, ktoré vzniknú pri akomkoľvek projekte.  S výnimkou školských výmenných 
partnerstiev, môžu strategické partnerstvá tak isto požiadať o špecifické financovanie na 
organizovanie „nadnárodných projektových mítingov“. Ďalšie nákladové položky je možné 
zvoliť len pre projekty, ktoré budú sledovať podstatnejšie ciele v zmysle intelektuálnych 
výstupov/produktov, šírenia alebo zakomponovaných aktivít v oblasti výučbových, školiacich 
a učebných aktivít. Okrem toho, ak je aktivitami/výstupmi projektu odôvodnené, môžu byť 
pokryté aj mimoriadne náklady a náklady na účasť osôb so špeciálnymi potrebami.  

Celkový grant projektu je rozdielna suma, definovaná vynásobením sumy 12 500 € trvaním 
projektu (v mesiacoch) pri maximálnej sume 450 000 € pre projekty v trvaní 36 mesiacov. 
Výnimočne sa pre školské výmenné partnerstvá bude na úrovni projektu uplatňovať strop 
16 500 € na rok a na zúčastnenú školu. Finančné prostriedky pre podporu účastníkov so 
špeciálnymi potrebami ako aj mimoriadne náklady pokrývajúce vysoké cestovné náklady sa 
nezapočítavajú do stropu finančných prostriedkov pre školské výmenné partnerstvá. 

Rozpočet projektu musí byť zostavený podľa nasledujúcich pravidiel financovania (v eurách): 
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Maximálny udelený grant: 

 rôzna suma definovaná vynásobením 12 500 € trvaním projektu (v mesiacoch) a do výšky 

450 000  € pre projekty s trvaním v dĺžke 36 mesiacov.   

(Výnimka: pre partnerstvá školských výmen: maximálne 16 500 €na rok a na zúčastnenú 
školu, uplatnené na úrovni projektu a s výnimkou podpory špeciálnych potrieb 

a mimoriadnych nákladov na drahé cestovanie)   
  

Niektoré maximálne sumy uvedené v tabuľkách vyššie sú zachytené na mesiac a sú vypočítané 
pomocou proporcionálneho prístupu, tak aby udelený grant vydelený počtom mesiacov viedol 
k výsledku maximálne 12 500 €. Avšak tí, pre ktorých je to určené, môžu použiť celkový grant 
EU, ktorý dostali pre projekt najflexibilnejším spôsobom, počas jeho trvania a podľa toho, ako 
je potrebné implementovať aktivity chronologicky v pracovnom pláne.   

 
Oprávnené náklady 

Finančný 
mechanizmus 

Suma 
Pravidlo 
udelenia 

Riadenie 
a implementácia 

projektu 

Riadenie projektu (napr. plánovanie, 
financie, koordinácia a komunikácia medzi 

partnermi, atď.); učebné/výučbové/školiace 
materiály malého rozsahu, nástroje, 
prístupy a pod. Virtuálna spolupráca 

a miestne projektové aktivity (napr. práca 
na projekte v učebniach so školenými, 
pracovné aktivity mládeže, organizácia 

a mentorovanie vštepených 
učebných/školiacich aktivít a pod.); 
informácie, podpora a šírenie (napr. 

brožúrky, letáky, informácie na webových 
stránkach a pod.)-  
Náklady spojené s implementáciou 

nadnárodných mládežníckych iniciatív 
a partnerstvá v rámci výmenných pobytov 
medzi školami.  

 
 
 

Príspevok na 
jednotkové 

náklady 

Príspevok na 
aktivity 

koordinujúcich 
organizácií: 
500 € na 

mesiac 

Maximálne 
2750 € na 

mesiac 

Na základe 
trvania 

strategického 
partnerstva a na 
počte 

zainteresovaných 
zúčastnených 
organizácií 

Príspevok na 
jednotkové 

náklady 

Príspevok na 
aktivity iných 

zúčastnených 
organizácií:  
250 € na 

organizáciu na 
mesiac 

 

 

Nadnárodné 
projektové 
mítingy 

Účastníci na mítingoch medzi projektovými 
partnermi a hosťované jednou zo 
zúčastnených organizácií pre účely 

implementovania a koordinácie. Príspevok 
na cestovanie a minimálne náklady.  
Táto položka rozpočtu nie je k dispozícii 

pre partnerstva výmenných pobytov medzi 
školami.  
 

 

Príspevok na 
jednotkové 
náklady 

 

Pre vzdialenosti 
cestovania od 100 do 
1999 km: 

575 € na účastníka na 
míting 
Pre vzdialenosti 

cestovania nad 2000 
km: 
760 € na účastníka na 

míting 

Podmienečné: 
žiadatelia musia 
odôvodniť potrebu pre 

mítingy v zmysle počtu 
mítingov 
a zaangažovaných 

účastníkov. 
Vzdialenosti 
cestovania musia byť 

vypočítané pomocou 
kalkulačky 
podporovanej 

Európskou komisiou.  
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Mimoriadne 
náklady 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Príspevok ku skutočným nákladom súvisiacim 
so zabezpečením tovarov a služieb 
prostredníctvom subdodávateľov alebo ich 

nákupu. 
Náklady pre zabezpečenie finančnej garancie, 
ak o to požiada Národná agentúra.  

 

Skutočné 
náklady 

75% oprávnených 
nákladov 
Maximálne 50 000 € 

na projekt (s výnimkou 
nákladov na 
poskytovanie finančnej 

záruky) 

Podmienečné: 
zabezpečovanie 
prostredníctvom 

subdodávateľov musí 
súvisieť so službami, 
ktoré nie je možné 

zabezpečiť priamo 
zúčastnenými 
organizáciami pre 

jednoznačne 
odôvodnené príčiny. 
Vybavenie (zariadenia) 

sa nemôžu týkať 
bežného 
kancelárskeho 

vybavenia či zariadení 
bežne používanými 
zúčastnenými 

organizáciami.  
Podpora pre 
špeciálne 

potreby 

Ďalšie náklady priamo súvisiace s účastníkmi 
so zdravotným postihnutím 19 

Skutočné 
náklady 

100% oprávnených 
nákladov 

Podmienečné: 
požiadavka na tieto 

náklady musí byť 
motivovaná v tlačive 
žiadosti 

 

 

 

Ďalšie financovanie pre strategické partnerstvá podporujúce inováciu 
v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže 
 
Intelektuálne 
výstupy 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Intelektuálne 
výstupy/hmotné výstupy 
projektu (ako napr. učebné 

plány, pedagogické 
a mládežnícke pracovné 
materiály, otvorené 

vzdelávacie zdroje (OER), 
nástroje IT, analýzy, štúdie, 
spôsoby učenia sa od 

rovesníkov a pod. ) 
 

Príspevok 
k jednotkovým 
nákladom 

B1.1 na manažéra na 
deň práce na projekte 

Podmienečné: administratívne náklady 
pre manažérov a administratívny 
personál sa očakávajú byť pokryté už 

pod „Riadením a implementáciou 
projektu“. Aby sa zabránilo 
potenciálnemu prekrytiu s takými 

položkami, budú musieť žiadatelia 
odôvodniť typ a výšku 
administratívnych nákladov, o ktoré 

žiadajú v súvislosti s každým 
navrhovaným výstupom. 
Výstupy majú byť udržateľné v oblasti 
kvality a kvantity, aby bolo možné sa 

uchádza pre tento typ podpory 
pomocou grantu. Výstupy majú 
preukázať, že majú svoj potenciál pre 

širšie využitie a uplatnenie, ako aj svoj 
dopad.    

B1.2 na 
výskumníka/učiteľa/ 

školiteľa/ mládežníckeho 
pracovníka na deň na 
práci na projekte 

B1.3 na technika na deň 
práce na projekte 

B1.4 na administratívny 
personál na deň práce na 

projekte 
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Multiplikačné 
udalosti/podujatia 

Príspevok na náklady 
prepojené s národnými 
alebo nadnárodnými 

konferenciami, seminármi, 
podujatiami, ktoré zdieľajú 
a šíria intelektuálne 

výstupy realizované 
projektom (s výnimkou 
nákladov na cestovné 

a minimum zástupcov 
zúčastnených organizácií, 
ktoré sú zaangažované 

do projektu) 
 

Príspevok 
k jednotkovým 
nákladom 

100 € na 
miestneho 
účastníka (t. j. 

účastníci 
z krajiny, kde sa 
podujatie 

uskutočňuje) 
 

Maximálne 
30 000 € 
na projekt 

 

Podmienečné: podpora pre 
multiplikačné udalosti sa 
poskytuje, len ak je v priamej 

súvislosti s intelektuálnymi 
výstupmi projektu. Projekt bez 
grantu pre podporu pre 

intelektuálne výstupy nemôže 
dostať podporu pre 
organizovanie multiplikačných 

udalostí.  
200 € na 
medzinárodného 

účastníka (t. j. 
účastníci z iných 
krajín) 
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Pravidlá financovania pre nadnárodné aktivity v súvislosti s učením, 

výučbou a školením vykonávané v rámci strategického partnerstva 

(financovanie ako voliteľné)   
 

 

Spôsobilé náklady 
Finančný 

mechanizmus 
Suma Pravidlo udelenia 

Cestovanie Príspevok na cestovné náklady 

účastníkov, vrátane 
sprevádzajúcich osôb, z ich miesta 
pôvodu na miesto aktivity a cesta 

späť 
 

Príspevok 

k jednotkovým 
nákladom 

Pre vzdialenosť od 

10 do 99 km: 
20 € na účastníka 
 

Podmienečné: žiadatelia budú 

musieť odôvodniť, že aktivity 
v súvislosti s mobilitou sú 
nevyhnutné na dosiahnutie 

cieľov a výsledkov projektu. 
Cestovné vzdialenosti musia 
byť vypočítané pomocou 

kalkulačky na vzdialenosti 
podporovanej Európskou 
komisiou 20. Žiadateľ musí 

uviesť vzdialenosti 
jednosmernej cesty, aby sa 
vypočítala suma príspevku EÚ, 

ktorý podporí spiatočnú cestu 
21 
 

Pre vzdialenosť od 
100 do 499 km: 
180 € na účastníka 

 
Pre vzdialenosť od 
500 do 1999 km: 

275 € na účastníka 
 
Pre vzdialenosť od 

200 do 2999 km: 
360 € na účastníka 
 

Pre vzdialenosť od 
3000 do 3999 km: 
530 € na účastníka 

 
Pre vzdialenosť od 
4000 do 7999 km: 

820 € na účastníka 
 
Pre vzdialenosť 

nad 8000 km: 
1500 € na 
účastníka 

 

 

 

 

Individuálna 
podpora 

Jednotkové náklady na deň 
pokrývajúce minimum účastníkov, 

vrátane sprevádzajúcich osôb 
počas aktivity 
 

Príspevok 
k jednotkovým 

nákladom 

Dlhodobé zadania 
v súvislosti 

s výučbou alebo 
školením 
Dlhodobá mobilita 

mládežnícky 
pracovníkov 

Do 14. dňa aktivity: 
B1.5 na deň na 

účastníka  
+  
medzi 15. a 60. 

dňom aktivity: B1.6 
na deň na 
účastníka 

+ 
medzi 61. dňom 
aktivity až do 12-

tich mesiacov: 
B1.7 na deň na 
účastníka 
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Krátkodobé 
školiace udalosti 
personálu, 
výučba alebo 
poskytovanie 
odbornej 
spôsobilosti 
v intenzívnych 
študijných 
programoch, 
ktoré 
sprevádzajú 
osoby vo 
všetkých 
aktivitách 22 

Do 14. dňa 
aktivity: 106 € 

na deň na 
účastníka + 
medzi 15. 
a 60. dňom 
aktivity 74 € 

na deň na 
účastníka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlhodobá 
mobilita žiakov 

B1.8 na 
mesiac na 
účastníka 
 

Krátkodobé 
aktivity pre 

školených 
(zmiešaná 
mobilita, 
krátkodobá 
mobilita žiakov, 
intenzívne 
študijné 
programy):  

Do 14. dňa 
aktivity: 58 € 

na deň na 
účastníka + 
medzi 15. 
a 60. dňom 
aktivity 42 € 

na deň na 
účastníka 
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Jazyková 
podpora 

Náklady spojené s podporou 
ponúkanou účastníkov, aby sa 
zlepšili znalosti jazyka pokynov 

alebo práce 
 

Príspevok 
k jednotkovým 
nákladom 

Len pre aktivity trvajúce 
2 až 12 mesiacov: 150 
€na účastníka 

potrebujúceho jazykovú 
podporu 

 Podmienečné: 
požiadavka 
na finančnú 

podporu na 
pokrytie 
mimoriadnych 

nákladov 
musí byť 
motivovaná 

v tlačive 
žiadosti 

Mimoriadne 

náklady 

Drahé náklady na cestovanie 

účastníkov, vrátane používania 
dopravných prostriedkov 
s nízkymi emisiami 

(podrobnosti nájdete v časti „čo 
iné by ste mali vedieť o tejto 
akcii“). 

Skutočné 

náklady 

Drahé cestovné 

náklady: max do výšky 
80% spôsobilých 
nákladov 

Podmienečné: 

požiadavka na 
finančnú 
podporu na 

pokrytie 
mimoriadnych 
nákladov musí 

byť motivovaná 
v tlačive žiadosti 

 

 

 

 Intelektuálne výstupy (suma v eurách na deň) 
Toto financovanie sa môže používať len pre administratívne náklady organizácií zúčastňujúcich 
sa projektu pre tvorbu intelektuálnych výstupov 23. Sumy závisia na: a) profile personálu, 
o ktorý v projekte ide a b) krajine zúčastnenej organizácie, ktorej personál je zaangažovaný.   

 

Manažér 

Učiteľ/školiteľ/ 
výskumník/ 
mládežnícky 

pracovník Technik 
Administratívny 

personál 
 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

Dánsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, 
Rakúsko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko 294 241 190 157 

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, 
Fínsko, Spojené Kráľovstvo, Island 280 214 162 131 

Česká republika, Grécko, Španielsko, Cyprus, 
Malta, Portugalsko, Slovinsko 164 137 102 78 

Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, 
Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, 

Slovensko, Severné Macedónsko, Turecko 
88 74 55 39 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en#footnote23_nt5zgpa
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Minimum účastníkov v nadnárodných aktivitách v súvislosti s učením, 

výučbou a školením (v eurách na deň/mesiac)   
Rozsahy príspevku na jednotkové náklady sa menia podľa: a) typu mobility a b) krajiny, kde sa 
aktivita uskutočňuje: 

 Dlhodobá úlohy v súvislosti 
s výučbou alebo školením – 

mobilita mládežníckych 
pracovníkov 
(v € na deň) 

Dlhodobé 
aktivity 
žiakov  
(v € na 

mesiac) 
 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 

Skupina 1 
Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Spojené Kráľovstvo, 

Island, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko 
125 88 63 168 

Skupina 2 
Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, 

Taliansko Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, 
Portugalsko 

110 77 55 147 

Skupina 3 
Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Turecko, Maďarsko, 

Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko, 
Srbsko 

90 63 45 105 
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