
Kľúčová akcia KA1
vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ako požiadať o grant KA121 - držitelia akreditácie

Odborné vzdelávanie a príprava



- udeľuje sa na určité obdobie (max. platnosť do roku 2027)

- stabilný prístup k financiám počas platnosti 

- orientácia na dosiahnutie dlhodobých cieľov organizácie – Plán pre Erasmus

202x-1-SK01-KA120-VET-0000xxxxx

rok výzvy      kód NA     kód akcie    sektor       jedinečné číslo

Akreditácia



- postupná realizácia Plánu pre Erasmus prostredníctvom projektových aktivít 

- financie nie sú prideľované automaticky → žiadosť o finančné prostriedky →
raz ročne v rámci príslušnej výzvy  

Termín pre podanie žiadosti vo výzve 2023: 23. 02. 2023 do 12:00

2023-1-SK01-KA121-VET-0000xxxxx

rok výzvy      kód NA     kód akcie    sektor       jedinečné číslo

Akreditované projekty



Prístup k formulárom žiadostí

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Aktivity - zamestnanci

Kurzy a školenia

• štruktúrovaný kurz, 
podobná odborná príprava 
reflektujúca  potreby 
organizácie a jednotlivcov
(jazykové kurzy, metodické
kurzy a pod.)

2–30  dní

Pozorovanie pri práci
(job shadowing)

• prebieha na partnerských 
organizáciách s cieľom učenia sa 
nových postupov a metód 
prostredníctvom pozorovania 
kolegov, expertov a iných 
odborníkov

2-60 dní

Výučbové alebo školiace pobyty

• umožňujú učiteľom vyskúšať si 
výuku na partnerskej 
škole/organizácii v zahraničí

2-365 dní



Aktivity - žiaci

Krátkodobá vzdelávacia mobilita 
učiacich sa 

• vzdelávanie v zahraničí u 
partnerského poskytovateľa OVP 
vzdelávania v zahraničí u 
partnerského poskytovateľa OVP 
alebo v inej organizácií 
pôsobiacej v OVP alebo na trhu 
práce. Významnou súčasťou musí 
byť PRAX.

10-89 dní

Dlhodobá vzdelávacia mobilita 
učiacich sa (ErasmusPro)

• dlhší študijný pobyt v zahraničí  
u partnerského poskytovateľa 
OVP alebo inej organizácií 
pôsobiacej v OVP alebo na trhu 
práce

90-365 dní

Účasť na súťažiach v 
zručnostiach v OVP

• medzinárodné podujatia v 
zahraničí, obsahom je 
súťažné predvádzanie 
zručností ako základ 
propagácie, uznávania a 
výmeny skúseností a 
odborných znalostí

1–10  dní



Ďalšie podporované aktivity

Prizvaní experti

• školitelia, učitelia, odborníci 
na politiky ale iní 
kvalifikovaní odborníci zo 
zahraničia, ktorí môžu 
zlepšiť výučbu, odbornú 
prípravu a vzdelávanie

2–60  dní

Prijímanie učiteľov a pedagógov v 
profesijnom rozvoji na stáž

• organizácie môžu hostiť budúcich 
učiteľov/školiteľov zo zahraničia

10-365 dní

Prípravná návšteva 

• cieľom je lepšia príprava aktivít 
v rámci mobilít (inkluzívnosť, 
rozsah,...)

• riadne odôvodnená
• viazaná na mobilitu v 

prebiehajúcom projekte

max. 3 osoby



Podpora inklúzie
Osoby s nedostatkom príležitostí

„Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, 
sociálnych, kultúrnych, geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu 
migrantského pôvodu alebo z dôvodov ako zdravotné postihnutie či 
ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, ktoré 
môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv 
Európskej únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe        
k príležitostiam v rámci programu.“ 
(Sprievodca programom)

Podpora inklúzie pre organizáciu Podpora inklúzie pre účastníkov

potrebné o ňu požiadať (!)pridelená automaticky po zakliknutí 
účastníka/kov s nedostatkom príležitostí



Podpora inklúzie

Podpora inklúzie pre organizáciu Podpora inklúzie pre účastníkov

➢ Náklady vysielajúcej organizácie súvisiace s 
organizáciou mobilít pre účastníkov s 
nedostatkom príležitostí 

Administratívne náklady, identifikácia/komunikácia 
s hostiteľom, individualizovaná príprava, špecifická 
podpora súvisiaca napr. s logistikou...

paušál 100 EUR/účastník

doklad o statuse účastníka

➢ Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s 
účastníkmi s nedostatkom príležitostí a ich 
sprevádzajúcimi osobami

Špecifické didaktické pomôcky, pracovná obuv a 
oblečenie, špeciálna strava, osobná asistencia...

odhad reálnych nákladov, popis a odôvodnenie 

refundácia 100%  oprávnených nákladov na základe 
predložených bločkov a FA – prikladá sa k ZS

https://www.erasmusplus.sk/wp-content/uploads/2019/09/Metodika-OVPaSV_final.pdf

https://www.erasmusplus.sk/wp-content/uploads/2019/09/Metodika-OVPaSV_final.pdf


Dôležité informácie

schválený plán pre Erasmus v akreditácii

Sprievodca programom 

časť B – „Kľúčová akcia 1“(str. 87-94 + str. 98-104)

časť C – „Informácie pre žiadateľov“ + časť D – „Slovník pojmov“

Štandardy kvality programu Erasmus+ 

Štandardy kvality pre kurzy
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1669202341409-d2d05fba-4cbe

https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1669202341409-d2d05fba-4cbe


Ako sa budú prideľovať granty

Výšku grantu ovplyvňujú:

➢ celkový dostupný rozpočet pre projekty KA121 – indikatívne 6,7 mil. EUR

→ žiadosť vo výzve 2023 môže podať 120 akreditovaných organizácií

➢ aktivity plánované v žiadosti

➢ základná/minimálna výška grantu (maximálna výška nie je stanovená)

➢ ďalšie kritéria prideľovania 

• finančná výkonnosť (čerpanie grantu)
• kvantitatívna výkonnosť (hodnotenie záverečnej správy/akreditácie)
• politické priority 

✓ zapájanie účastníkov s nedostatkom príležitostí
✓ dlhodobé mobility učiacich sa (ErasmusPro)

Pravidlá prideľovania grantov -
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Vypocet_grantov_KA1_akreditovane_2023_OVP.pdf

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Vypocet_grantov_KA1_akreditovane_2023_OVP.pdf


Celkový udelený grant

Odhad rozpočtu potrebného na realizáciu plánovaných aktivít vypočíta NA na základe:

➢ jednotkových nákladov v aktuálnom sprievodcovi programom        
➢ priemerných nákladov vypočítaných z historických údajov o podobných aktivitách    

v minulosti

Náklady špecifické pre jednotlivé projekty: 

➢ podpora inklúzie pre účastníkov a mimoriadne náklady
➢ posudzované na základe opisu, zdôvodnenia a odhadovanej sumy v žiadosti 

(možnosť požiadať o navýšenie počas prvých 12 mesiacov realizácie projektu)

Udelený grant NA prepočíta na schválené cieľové počty mobilít, ktoré budú uvedené   
v zmluve o grante. 

Oznámenie výsledkov do 16. 05. 2023
Vystavenie zmluvy do 31. 05. 2023



Začiatok projektu 
(KA121)

01. 06. 2023

12 mesiacov 15 mesiacov

Prijímateľ môže požiadať o:

• ďalšie reálne náklady na inklúziu

• predĺženie projektu na 24 mesiacov

• zníženie grantu

• navýšenie grantu 

Koniec projektu 
(bez predĺženia)

24 mesiacov

Koniec projektu 
(po predĺžení)

Priebežná 
zmena 
zmluvy

Dodatok
k zmluve

AKREDITÁCIA 
(KA120) 

Projektový cyklus



Začiatok 
projektu

12 
mesiacov

15 
mesiacov

24 
mesiacov

Výzva N+1

Výzva N+2

Začiatok 
projektu

Začiatok 
projektu

Deadline

Deadline

Súbežnosť projektov z viacerých výziev



Príklad práce so žiadosťou 



Mobilita žiakov
Počet 
účast. Dni Dni spolu

Sprevádzajúce 
osoby

Počet 
účast. Dni Dni spolu

Rakúsko 8 14 112 Rakúsko 2 14 28

Česko 20 21 420 Česko 2 21 42

Taliansko 5 30 150 Taliansko 1 30 30

33 682 5 100

Job shadowing
Počet 
účast. Dni Dni spolu Kurzy

Počet 
účast. Dni Dni spolu

Dánsko 1 7 7 Španielsko 1 7 7

Fínsko 2 7 14 Taliansko 2 14 28

Poľsko 3 7 21 Taliansko 3 7 21

6 42 Taliansko 1 21 21

Rakúsko 1 14 14

Česko 3 21 63

Poľsko 2 5 10

13 164



Účasť na súťažiach v 
zručnostiach v OVP

➢ medzinárodné podujatia, 
obsahom je súťažné 
predvádzanie zručností ako 
základ propagácie, 
uznávania a výmeny 
skúseností a odborných 
znalostí

1–10  dní







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


Dlhodobé aktivity 
• MOBILITA ZAMESTNANCOV :

• Výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (2 až 365 dní)

• Účastníci môžu istý čas vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu učiacim sa   
v prijímajúcej organizácii v inej krajine, aby sa učili prostredníctvom plnenia úloh    
a výmeny poznatkov s kolegami.

• MOBILITA UČIACICH SA : 

• Dlhodobá vzdelávacia mobilita učiacich sa v OVP (ErasmusPro) (90 až 365 dní)

• Učiaci sa v OVP môžu stráviť dlhší študijný pobyt v zahraničí u partnerského 
poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v sektore OVP alebo na trhu 
práce. Významnou súčasťou študijného pobytu musí byť prax a pre každého 
účastníka sa musí stanoviť individuálny vzdelávací program. 

• pripravovaná TCA aktivita k dlhodobým mobilitám :

• - Praha, Česká republika, v termíne od 25.- 28.4.2023

• - www.erasmusplus.sk/tca/

http://www.erasmusplus.sk/tca/


Pripravované TCA v prvom polroku 2023

• Creating contacts for accredited organisations 3.0
(25. – 28. apríl 2023; Antalya, Turecko)

• Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions
(14. – 16. jún 2023; Mníchov, Nemecko)

• Promoting VET Excellence through Skills Competitions
(8. – 11. máj 2023; Espoo, Fínsko)

• Sport and Sustainability – a Lifelong Approach
(29. – 31. máj 2023; Vierumäki, Fínsko)

sledovať web stránku a sociálne siete https://www.erasmusplus.sk/tca/

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


Schools go green and digital – and 
Erasmus+ supports teaching excellence!

• Bonn, Nemecko

• 3. – 5. máj 2023

• pre učiteľov alebo riaditeľov škôl (MŠ, ZŠ, SŠ) -> nové aj skúsené 
organizácie

• prihláška do 15. februára 2023

• Viac info: https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-
green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/


Blended mobilities as a means of 
improving study programmes

• Bratislava, Slovensko

• 24. – 26. máj 2023

• pre učiteľov alebo riaditeľov škôl -> nové aj skúsené organizácie 
s témou seminára

• prihláška do 15. marca 2023

• Viac info: https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended-
mobilities-as-a-means-of-improving-study-programmes/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended-mobilities-as-a-means-of-improving-study-programmes/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended-mobilities-as-a-means-of-improving-study-programmes/


Národný tím expertov v OVP - inšpirácia

https://www.erasmusplus.sk/narodny-tim-expertov/


Platformy

➢ Platforma výsledkov projektov Erasmus+ = inšpirácia a vyhľadávanie partnerov

➢ Community of European VET practitioners | EPALE (europa.eu) = vyhľadávanie 

kurzov/partnerov, diseminácia na európskej úrovni, knižnica...

➢ eTwinning = vyhľadávanie partnerov, príprava projektov, školenia

➢ School Education Gateway (SEG) = vyhľadávanie kurzov, výukové materiály...

➢ School Education Platform = nové (SEG + eTwinning)

➢ Europass = Europass Mobility dokument

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://www.etwinning.sk/
http://schooleducationgateway.eu/
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://europa.eu/europass/sk


Kontakt

Technická podpora: helpdesk@saaic.sk

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
+421 2 209 222 01
www.erasmusplus.sk
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

Odborné vzdelávanie a príprava:  eraovp@saaic.sk

mailto:helpdesk@saaic.sk
http://www.erasmusplus.sk/
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
mailto:katarina.smalova@saaic.sk


A SLEDOVAŤ NAŠE SOCIÁLNE SIETE

PRE VIAC INFORMÁCIÍ MÔŽETE POČÚVAŤ NÁŠ PODCAST

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