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BUDÚCNOSŤ PROGRAMU ERASMUS+

Od začiatku fungovania programu Erasmus+ v roku 2014 sa vytvorilo 
množstvo príležitostí na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športu. Program účastníkom poskytol 
cenné zručnosti a skúsenosti a pomohol zmodernizovať vzdelávanie, 
odbornú prípravu a prácu s mládežou v celej Európe.
Nový program (2021 – 2027) má byť ešte inkluzívnejší, prístupnejší 
a udržateľnejší. Medzi dôležité ciele patrí podpora digitálnej 
transformácie európskeho vzdelávania, ako aj pomoc pri budovaní 
európskeho vzdelávacieho priestoru.
V záujme dosiahnutia týchto cieľov bol nový program navrhnutý tak, 
aby k nemu organizácie mali čo najjednoduchší prístup. Akreditácia 
na Erasmus je pre tento cieľ kľúčová.
Akreditácia na Erasmus je nový spôsob, ako v rámci nového 
programu dosiahnuť prístup k aktivitám v oblasti mobility. 
Táto brožúra vysvetľuje, ako akreditácia funguje, kto o ňu môže 
požiadať a aké sú jej výhody.

Akreditácia na Erasmus 
funguje ako členská karta 
na aktivity programu 
v oblasti mobility. 

Na získanie finančných 
prostriedkov, ktoré 
by pokrývali aktivity kľúčovej 
akcie 1 v oblasti mobility 
počas siedmich rokov trvania 
programu, sa organizácie 
musia akreditovať len raz.
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VZDELÁVANIE DOSPELÝCH  
Zahŕňa formálne, informálne 
a neformálne vzdelávanie 
dospelých.

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
A PRÍPRAVA  
Zahŕňa počiatočné a ďalšie 
odborné vzdelávanie 
a prípravu, ako aj všetky 
formy učenia sa  
na pracovisku. 

ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 
Zahŕňa vzdelávanie 
a starostlivosť poskytované 
v ranom detstve, materské, 
základné a stredné školy.

NA ČO SA VZŤAHUJE 
AKREDITÁCIA NA ERASMUS?

V rámci kľúčovej akcie 1 programu poskytuje 
akreditácia na Erasmus organizáciám prístup 
k príležitostiam na vzdelávaciu mobilitu. 
Kľúčová akcia 1 podporuje organizácie 
poskytovaním príležitostí na profesionálny 
a osobný rozvoj študentov, učiteľov, školiteľov 
a iných zamestnancov v oblasti vzdelávania. 
Každá akreditácia na Erasmus sa vzťahuje 
na jednu z troch oblastí vzdelávania: 

Záruka kvality 

Pri žiadosti o akreditáciu 
na Erasmus organizácie súhlasia, 
že budú dodržiavať súbor 
štandardov kvality programu 
Erasmus. Pre akreditované 
organizácie sú tieto štandardy 
zaručeným receptom na úspech. 
Pre účastníkov sú zárukou kvality. 
Štandardy kvality si môžete 
prečítať, ak otvoríte výzvu 
na akreditáciu alebo formulár 
žiadosti.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Mobilita zamestnancov 
v oblasti školského vzdelávania, 
odborného vzdelávania a prípravy, 
ako aj vzdelávania dospelých

Mobilita žiakov v rámci 
odborného vzdelávania a prípravy

Skupinová a individuálna 
mobilita žiakov v rámci 
školského vzdelávania
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KTO MÔŽE  
PODAŤ ŽIADOSŤ?

Žiadosti môžu podať organizácie 
z programových krajín. Ide o všetky 
členské štáty Európskej únie, ako 
aj o viaceré ďalšie krajiny, ktoré 
sa zapojili do programu. Úplný 
zoznam programových krajín a ich 
národných agentúr je k dispozícii 
na tejto adrese: 
https://www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_sk 
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ZAPOJIŤ SA MÔŽU RÔZNE 
ORGANIZÁCIE AKO:

Organizácie, ktoré poskytujú 
školské vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu alebo 
vzdelávanie dospelých

Miestne a regionálne verejné 
orgány, koordinačné orgány 
a ostatné organizácie, ktoré 
sa podieľajú na školskom 
vzdelávaní, odbornom vzdelávaní 
a príprave alebo vzdelávaní 
dospelých

Spoločnosti a iné organizácie, ktoré 
sprostredkúvajú alebo poskytujú 
odbornú prípravu žiakom a učňom 
odborného vzdelávania a prípravy 
alebo inak s nimi pracujú

Ak chcete zistiť, či vaša 
organizácia môže podať 
žiadosť, navštívte 
webovú stránku svojej 
národnej agentúry!

Má už vaša 
organizácia chartu  
pre mobilitu v OVP?

Teraz máte príležitosť predĺžiť 
si ju do roku 2027 prostredníc-
tvom žiadosti o akreditáciu 
na Erasmus. Pre organizácie 
s chartou pre mobilitu v OVP 
bol navrhnutý zjednodušený 
postup opätovnej akreditácie. 
Ak sa chcete dozvedieť viac, 
prečítajte si výzvu a kontak-
tujte svoju národnú agentúru!

https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk
https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk
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Ak chcete zistiť, či vaša 
organizácia môže podať 
žiadosť, navštívte 
webovú stránku svojej 
národnej agentúry!

Má už vaša 
organizácia chartu  
pre mobilitu v OVP?

Teraz máte príležitosť predĺžiť 
si ju do roku 2027 prostredníc-
tvom žiadosti o akreditáciu 
na Erasmus. Pre organizácie 
s chartou pre mobilitu v OVP 
bol navrhnutý zjednodušený 
postup opätovnej akreditácie. 
Ak sa chcete dozvedieť viac, 
prečítajte si výzvu a kontak-
tujte svoju národnú agentúru!

VYTVÁRANIE 
VLASTNEJ STRATÉGIE

Akreditácia na Erasmus vám 
umožňuje určiť si vlastné  
ciele a rýchlosť, akou chcete 
postupovať. Navyše svoj plán 
môžete priebežne upravovať 
tak, aby bol stále aktuálny.

INVESTOVANIE 
DO BUDÚCNOSTI

Vďaka stabilnému prístupu 
k finančným prostriedkom 
sa môžete sústrediť 
na dlhodobé ciele. Aktivity 
v oblasti mobility môžu 
pozdvihnúť kvalitu výučby 
a vzdelávania sa vo vašej 
organizácii na novú úroveň.

AKÉ MÁ 
AKREDITÁCIA  
NA ERASMUS 
VÝHODY?

Ak sa organizácie chcú akreditovať, musia 
si vytvoriť plán vykonávania kvalitných 
aktivít v oblasti mobility a využívať ich 
na zlepšenie svojej ponuky vzdelávania 
a odbornej prípravy. Po získaní akreditácie 
môžu organizácie využívať tieto výhody: 

STABILNÉ FINANCOVANIE

Vaša organizácia sa môže 
spoľahnúť, že každoročne získa 
podporu z programu v podobe 
finančných prostriedkov 
určených na nové aktivity 
v oblasti mobility.

PRÍLEŽITOSTI 
NA RAST A PRIESKUM

Môžete vyskúšať nové druhy 
aktivít alebo spolupracovať 
s novými partnerskými 
organizáciami bez toho, aby 
ste museli zakaždým vypĺňať 
novú žiadosť. 
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DVA TYPY 
AKREDITÁCIE 
NA ERASMUS

Ak sa rozhodnete požiadať 
o akreditáciu na Erasmus, 
máte dve možnosti:

AKREDITÁCIA NA ERASMUS PRE 
INDIVIDUÁLNE ORGANIZÁCIE
Štandardnou možnosťou je, 
že organizácia predloží žiadosť o získanie 
finančných prostriedkov pre svojich 
zamestnancov alebo žiakov. 
Po získaní hodnotných skúseností 
je takisto možné rozšíriť individuálnu 
akreditáciu na akreditáciu pre 
koordinátorov konzorcia pre mobilitu!

AKREDITÁCIA NA ERASMUS 
PRE KOORDINÁTOROV 
KONZORCIA PRE MOBILITU 
Akreditovaní koordinátori konzorcia 
pre mobilitu môžu viesť skupinu 
organizácií, ktoré pracujú na spoločnom 
pláne a organizujú aktivity v oblasti 
mobility v zahraničí.
Členovia vášho konzorcia nemusia mať 
akreditáciu na Erasmus, ale musia byť 
z rovnakej krajiny ako vaša organizácia. 

Váhate, či sa zapojiť? 
Existujú ďalšie možnosti!
Akreditácia na Erasmus nie je povinná. 
Existujú aj iné spôsoby, ako sa zapojiť 
do programu. Tu je niekoľko alternatív:
•  požiadajte o krátky projekt v kľúčovej 

akcii 1
•  pridajte sa k existujúcemu konzorciu 

pre mobilitu
•  staňte sa hostiteľom účastníkov 

zo zahraničnej partnerskej  
organizácie 
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AKO PODÁM ŽIADOSŤ? 

Žiadosti sa predkladajú národnej agentúre 
vo vašej krajine.

Proces podávania žiadosti sa zameriava 
na vytvorenie vášho plánu pre Erasmus. 
V pláne sa uvádza, ako plánujete organizovať 
aktivity v oblasti mobility a čo sa vaša 
organizácia usiluje dosiahnuť ich vykonaním.  
Mali by ste predložiť plán pre Erasmus aspoň 
na dva roky. Jeho ďalšie rozšírenie si nebude 
vyžadovať novú žiadosť. 

Proces podávania žiadosti je jednoduchý. 
Vo formulári žiadosti sa vám zobrazí rámec, 
v ktorom zostavíte plán pre Erasmus. 
Každá časť obsahuje vysvetlenia a usmernenia.

Formulár žiadosti si môžete  
pozrieť tu: 
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

AKO ZÍSKAM FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY?

Ak bude vaša žiadosť úspešná, získate 
prístup k špeciálnemu zrýchlenému postupu 
financovania v kľúčovej akcii 1. O finančné 
prostriedky môžete každý rok žiadať tak, 
že národnej agentúre predložíte žiadosť 
o financovanie. 

Poteší vás, že žiadosť o financovanie je úplne 
iná ako bežná žiadosť. Na odhad potrebných 
finančných prostriedkov stačí poskytnúť len 
základné informácie ako počty účastníkov 
a typy aktivít.

Národná agentúra každý rok rozdeľuje dostupné 
finančné prostriedky medzi akreditované 
organizácie. Pokiaľ ide o žiadosti o grant 
a pridelenie finančných prostriedkov, postup 
je podrobne uvedený na webovej stránke 
národnej agentúry a v sprievodcovi 
programom, ktorý sa uverejňuje každý rok.

ČO V PRÍPADE, AK MOJA 
ORGANIZÁCIA PÔSOBÍ 
VO VIACERÝCH OBLASTIACH 
VZDELÁVANIA?

Vaša organizácia môže byť akreditovaná 
vo viacerých oblastiach! V tom prípade by ste 
mali predložiť samostatnú žiadosť pre každú 
oblasť, v ktorej sa chcete akreditovať.

MÔŽEM PODAŤ ŽIADOSŤ, 
AK MOJA ORGANIZÁCIA  
NEMÁ SKÚSENOSTI 
S PROGRAMOM ERASMUS+? 

Áno, je to možné! Akreditácie na Erasmus 
sú dostupné všetkým organizáciám, ktoré 
majú o ne záujem. Predchádzajúce skúsenosti 
s programom Erasmus+ nie sú potrebné. 
Ak máte pochybnosti, overte si v národnej 
agentúre, či sa vaša organizácia  
môže zapojiť.

ČO AK BUDEM NESKÔR 
POTREBOVAŤ ZMENIŤ SVOJ 
PLÁN PRE ERASMUS?

Okolnosti sa menia a každý plán sa z času 
na čas musí upraviť. S akreditáciou 
na Erasmus to nie je problém. 
Praktické detaily, ako napríklad presný počet 
účastníkov, miesto alebo trvanie aktivít sa môžu 
upraviť aj počas vykonávania plánu. V prípade 
potreby môžete aktualizovať aj ciele svojho plánu 
pre Erasmus. Národná agentúra vám poskytne 
usmernenia, kedy a ako to môžete urobiť.

MÔŽEM PODAŤ ŽIADOSŤ 
BUDÚCI ROK?

Áno, je to možné! Nová výzva 
na akreditácie na Erasmus sa otvára každý rok. 

V prípade, že vaša organizácia už má chartu 
pre mobilitu v OVP v rámci programu 
Erasmus+ a chcete využiť zjednodušený 
postup opätovnej akreditácie, musíte žiadosť 
predložiť v roku 2020.

OTÁZKY 
A ODPOVEDE

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications


CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Ďalšie informácie  
a zdroje nájdete nižšie: 

Prečítajte si pravidlá uplatňovania: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_sk

Pozrite si formulár žiadosti: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Obráťte sa na svoju národnú agentúru: 
https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk
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