
Výzva 2023
Kľúčová akcia 1 (KA1)
Akreditované projekty mobility
Sektor vzdelávania dospelých

1. február 2023



Štatistika na úvod

• rozpočet pre výzvu 2023, Kľúčová akcia 1,
sektor vzdelávania dospelých - 1 496 903€
• 60% - Krátkodobé projekty mobility KA122

• 40% - Akreditované projekty mobility KA121 = 598 761,20 €

• držitelia akreditácií v sektore vzdelávania dospelých - 7
• Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

• Žilinská univerzita v Žiline

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

• Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka

• Asociácia jazykových škôl SR

• Saplinq, o.z.

• Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku



Akreditovaný projekt mobility

• iba pre držiteľov akreditácie v sektore vzdelávania dospelých

• trvanie 15 alebo 24 mesiacov, nie na celú platnosť akreditácie

• žiadosť iba o financie
• explicitne sa plánujú iba reálne náklady, jednotkové príspevky vychádzajú z 

počtov účastníkov a trvania mobilít
• celkový grant nie je v žiadosti uvedený

• bez obmedzenia počtu účastníkov (rozdiel v porovnaní s KA122)
• počty nemusia byť naviazané na počty v žiadosti o akreditáciu
• primeraná dĺžka trvania mobilít

• žiadosti nie sú kvalitatívne hodnotené = obsah vychádza zo 
schválenej žiadosti o akreditáciu

• Dokument „Výpočet grantov - akreditované projekty KA1 -
Vzdelávanie dospelých“ - Výzva 2023



Výpočet grantov 

• NA vypočíta rozpočet potrebný na realizáciu každého 
akreditovaného projektu, na základe
• jednotkových príspevkov podľa sprievodcu

• historických údajov o podobných aktivitách v minulosti

(iba jednotkové príspevky)

• pre rok 2023 nie je stanovená maximálna výška grantu 

• ak rozpočet nepostačuje na plné financovanie všetkých žiadostí
-> prideľovanie finančnej podpory založené na súťaži
• základný grant a finančná výkonnosť

• kvalitatívna výkonnosť a politické priority



✓ Členské štáty EÚ

+

✓ Tretie krajiny pridružené k programu:
• Nórsko
• Island
• Lichtenštajnsko

• Severné Macedónsko
• Srbsko
• Turecko

Sprievodca programom: 
Oprávnené krajiny str. 34

Kam je možné vycestovať?



Kto sa môže na mobilite zúčastniť?

1. Mobilita zamestnancov:

• pedagogickí: učitelia, školitelia...

• nepedagogickí: riadiaci pracovníci, zamestnanci pracujúci u poskytovateľa 
VD alebo v iných organizáciách pôsobiacich v sektore VD (napr. poradcovia, 
koordinátori politík zodpovední za VD, dobrovoľníci...)

2. Mobilita učiacich sa s nižšou úrovňou zručností*: 

• učiaci sa, ktorí sa zúčastňujú na programe VD vo vysielajúcej organizácii

• dospelí učiaci sa - max. stupeň vzdelania na úrovni 2 SKKR / EKR

• dospelí učiaci sa s nedostatočnými kognitívnymi schopnosťami

• dospelí učiaci sa s nižšou úrovňou digitálnych zručností

+ sprevádzajúce osoby

* Oprávnení účastníci mobility učiacich sa 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/2023_KA1_opravnene_institucie_ADU_v2.pdf


Kto sa môže na mobilite zúčastniť?

3. Ďalšie podporované aktivity: 
• školitelia, učitelia, odborníci na politiky, kvalifikovaní odborníci zo 

zahraničia
• učitelia v profesijnom rozvoji vrátane čerstvých absolventov

(do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)
• zamestnanci vysielajúcej organizácie cestujúci na prípravnú 

návštevu

Medzi účastníkom a vysielajúcou organizáciou 

musí existovať formalizovaný vzťah



Aké sú typy mobilitných aktivít?

1. Mobilita zamestnancov:
• Pozorovanie pri práci (job shadowing): 2 - 60 dní
• Výučba alebo poskytovanie odbornej prípravy: 2 - 365 dní
• Kurz alebo odborná príprava: 2 - 30 dní (poplatky za kurzy max. 10 dní)

2. Mobilita učiacich sa:
• Skupinová mobilita - min. 2 osoby v skupine: 2 - 30 dní

+ sprevádzajúce osoby = kvalifikovaní školitelia z vysielajúcej 
organizácie  

• Krátkodobá vzdelávacia mobilita: 2 - 29 dní
• Dlhodobá vzdelávacia mobilita: 30 – 365 dní



Aké sú typy mobilitných aktivít?

3. Ďalšie podporované aktivity:
• Prizvaní experti: 2 - 60 dní
• Hosťovanie absolventov a budúcich pedagógov vo VD: 10 - 365 

dní
• Prípravné návštevy (nie pri mobilite zamestnancov -

kurz/odborná príprava)

Formáty mobilít: fyzické, zmiešané (+ virtuálne)
Oprávnené destinácie: Programové krajiny



Čo sa dá z grantu financovať?

Jednotkové náklady

• Organizačná podpora: 100€ / 350€ / 500€ - nie na
sprevádzajúce osoby a prípravné návštevy

• Cestovné náklady: kalkulačka na výpočet vzdialeností –
„štandardné“ alebo „zelené“ cestovanie

• Individuálna podpora: 2 kategórie – 3 skupiny krajín – vrátane dní na cestu (2+4)

• Podpora inklúzie: 100€ na organizáciu mobilít
pre účastníkov s nedostatkom príležitostí

• Prípravné návštevy: 575€ na cestovné aj pobytové náklady - max. 3 účastníci

• Poplatky za kurzy: zápisné do kurzov – max. 80€/deň, max. 800€ účastník/projekt

• Jazyková podpora:
• OLS alebo 150€ na účastníka
• pre mobility zamestnancov dlhšie ako 30dní a krátkodobé a dlhodobé mobility učiacich sa



Čo sa dá z grantu financovať?

Reálne – skutočné náklady (na základe účtovných dokladov)

Podpora inklúzie: dodatočné náklady na účastníkov
s nedostatkom príležitostí a ich sprevádzajúce osoby:

• aj na cestovné + náklady na pobyt,
ak o ne nežiadate cez príslušné rozpočtové kategórie

• musia byť odôvodnené = NA schvaľuje

Mimoriadne náklady: 

• do výšky 100 % oprávnených nákladov: víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, 
očkovania, zdravotné potvrdenie

• max. do výšky 80% oprávnených nákladov:
• náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu NA požiada
• vysoké cestovné náklady na účastníkov a ich sprevádzajúce osoby: 

• ak ich nemožno uhradiť  prostredníctvom štandardného grantu 
• z dôvodu cestovania do geograficky odľahlých destinácií



Plánovanie aktivít

1. Typ mobilitnej aktivity

2. Počet účastníkov (bez sprevádzajúcich osôb)

3. Celkové trvanie (bez dní na cestu)

4. Počet sprevádzajúcich osôb

5. Počet účastníkov prípravných návštev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Počet účastníkov s nedostatkom príležitostí

7. Počet účastníkov na aktivitách zmiešanej mobility

8. Počet osôb využívajúcich zelené cestovné

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Podpora inklúzie pre účastníkov / Mimoriadne náklady



Čo urobiť pred podaním žiadosti?

1. Overte, či ste držiteľom akreditácie v sektore VD.

2. Preštudujte si príslušné časti Sprievodcu programom
Erasmus+ 2023.

3. Preštudujte si Štandardy kvality programu Erasmus+
a Štandardy kvality pre kurzy.

4. Vyplňte formulár žiadosti KA121-ADU a nezabudnite na 
povinnú prílohu - Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym 
zástupcom organizácie.

5. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka NA.

6. V prípade technických problémov kontaktujte 
helpdesk@saaic.sk.

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2022/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Quality-standards-for-courses-under-Key-Action-1.pdf
mailto:helpdesk@saaic.sk


23. februára 2023

do 12:00 SEČ

Trvanie projektu pre žiadosti podané k 23.2.2023:

1. 6. 2023 – 31. 8. 2024
(s možnosťou predĺženia do 31. 5. 2025)

Termín predkladania žiadostí



• oficiálna webová stránka
www.erasmusplus.sk

• informácie o výzve 2023
www.erasmusplus.sk/vyzva-2023

• sprievodca programom
www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf

• často kladené otázky
www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1640069754895-900290eb-f294

• platforma EPALE
www.epale.sk

Kde je možné nájsť ďalšie informácie?

http://www.erasmusplus.sk/
https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2023/
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
http://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1640069754895-900290eb-f294
http://www.epale.sk/


Školiace a kooperačné aktivity (TCA)

• kontaktné/tematické semináre, študijné návštevy

• organizované národnými agentúrami

• pre nováčikov aj pre skúsených

• ideálne pre spoznanie partnerov pre projekty

• grant do výšky 95 % reálnych oprávnených nákladov

• ponuky: https://www.erasmusplus.sk/tca/

• viac info: tca@saaic.sk

https://www.erasmusplus.sk/tca/
mailto:tca@saaic.sk


Going green in Erasmus+: Project 
development and mobilities in the 
field of ecologic sustainability in adult 
education

• Hamburg, Nemecko 

• 24. – 26. máj 2023

• pre potenciálnych žiadateľov o KA1 a KA2 projekty na tému 
seminára -> nové aj skúsené organizácie

• prihláška do 5. marca 2023

• Viac info: https://www.erasmusplus.sk/tca/

https://www.erasmusplus.sk/tca/


A SLEDOVAŤ NAŠE SOCIÁLNE SIETE

PRE VIAC INFORMÁCIÍ MÔŽETE POČÚVAŤ NÁŠ PODCAST

erasmusplus.sk SAAIC - Erasmusplus SK SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+



Kontakty

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu (SAAIC)

Križkova 9, 811 04 Bratislava, (02) 209 222 01

erasmusplus@saaic.sk

https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

Vzdelávanie dospelých

eravd@saaic.sk

roman.stanik@saaic.sk michaela.sidova@saaic.sk

Technická podpora

helpdesk@saaic.sk

mailto:erasmusplus@saaic.sk
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
mailto:eravd@saaic.sk
mailto:roman.stanik@saaic.sk
mailto:michaela.sidova@saaic.sk
mailto:helpdesk@saaic.sk


Ďakujeme za 
pozornosť
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