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Výzva 2017 / Call 2017
Typy oprávnených inštitúcií
pre sektor školského vzdelávania v Slovenskej republike /
Types of Eligible Institutions
in the Field of School Education in the Slovak Republic
1. Inštitúcie oprávnené v rámci akcií:
Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov / Key action 1 – Learning Mobility of
Individuals
Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl / Key action 2 –
Strategic Partnerships involving only schools
Školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky:
 Materské školy
 Základné školy
 Stredné školy (gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium)
 Jazykové školy (s cieľovou skupinou žiakov základných a stredných škôl)
 Základné umelecké školy
Schools registered in the Register of Schools and School Establishments of the Ministry of
Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic:
 Pre-primary schools
 Primary schools
 Secondary schools (comprehensive school/grammar school; secondary vocational
schools; conservatory/secondary school of performing arts)
 Language schools (with target group of pupils from primary and secondary schools)
 Art schools
2. Inštitúcie oprávnené ako koordinátori národného konzorcia v rámci akcie:
Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov / Key action 1 – Learning Mobility of
Individuals
A. Koordinátori národného konzorcia – miestni/regionálni zriaďovatelia škôl
Consortium leaders – local/regional school authorities





Samosprávny kraj
Okresný úrad v sídle kraja
Obec
Súkromní a cirkevní zriaďovatelia škôl






Self-Governing Body
County Office in charge of Region
Municipality
Private and church schools´ founders
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B. Koordinátori národného konzorcia – školský koordinačný orgán
Consortium leaders – school coordinating bodies


Priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky



Organisations directly managed by the Ministry of Education, Science, Research and
Sport of the Slovak Republic

3. Inštitúcie oprávnené v rámci akcie:
Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá / Key action 2 – Strategic Partnerships


Akákoľvek verejná alebo súkromná inštitúcia zriadená na Slovensku, ktorá aktívne
pôsobí v sektore školského vzdelávania



Any public or private organisation established in Slovakia, active in the field of school
education
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