
Výzva 2023
Kooperačné partnerstvá (KA220)

Stretnutie Erasmus+ koordinátorov na vysokých školách, 13. – 14. december 2022

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach



Kooperačné partnerstvá:

➢ medzinárodné projekty, ktorými sa má skvalitniť vzdelávanie

➢ ich cieľom je podporiť rozvoj, prenos a/alebo realizáciu inovatívnych 
postupov, ako aj realizáciu spoločných iniciatív na podporu spolupráce, 
partnerského učenia sa a výmeny skúseností na európskej úrovni. 



Výsledky výzvy 2022:

Sektor schválené rezerva neschválené

VŠ 8 (3 SPU, 2 ŽU, UCM, UMB, TUKE) 2 (UCM, SPU) 3 (2 UCM, TUAD)

OVP 3 (SPU, STU, TUKE) 0 0

ŠV 3 (2 UKF, UMB) 2 (2 TU) 0

VD 0 0 1 (SPU)

➢ o kooperačné partnerstvá zažiadalo 8 VŠ
➢ vo VŠ sektore – zatiaľ 61,5 % úspešnosť
➢ rezervný zoznam – oznam o schválení/neschválení do 28.2.2023 



P.č. Číslo prihlášky Príjemca Názov prihlášky

1 2022-1-SK01-KA220-HED-000087502
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Národná 12, Banská Bystrica

Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie 

príslušníkov minority

2 2022-1-SK01-KA220-HED-000087258
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

Nám. J. Herdu 2, Trnava

Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania 

marketingovej komunikácie

3 2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 

8215/1, Žilina
Including EVERyone in GREEN Data Analysis

4 2022-1-SK01-KA220-HED-000090102
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
CREATIVE ENGINEERING

5 2022-1-SK01-KA220-HED-000086468
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Blockchain for Agri-Food Educators

6 2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 

8215/1, Žilina

Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-

Oriented Subjects at HEI

7 2022-1-SK01-KA220-HED-000087766
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

Inovačné vzdelávanie v gastronómii na podporu udržateľných 

potravinových systémov

8 2022-1-SK01-KA220-HED-000087668
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 

Košice

Digital Community Engagement Accelerator for student learning 

and socio-economic impact

Schválené prihlášky vo VŠ sektore



Nadpis

• Podnadpis
Nová výzva 2023:

➢k termínu 22.3.2023 do 12:00
➢https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2023/



Základné pravidlá I.

➢ téma projektu ukotvená v prioritách (horizontálne, osobitné pre 
oblasť vzdelávania)

➢ pri navrhovaní projektov zohľadniť: environmentálnu 
udržateľnosť, inklúziu a rozmanitosť, digitálny rozmer

➢ to isté konzorcium partnerov môže podať v stanovenom termíne 
iba jednu žiadosť a len jednej agentúre



Základné pravidlá II.

Zloženie:
➢ min. 3 organizácie z 3 krajín programu
➢ partner môže byť aj z tretej krajiny nepridruženej programu, ak prinesie pridanú 

hodnotu do projektu
➢ Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú 

oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii. 
➢ pridružení partneri sa môžu podieľať na projektových aktivitách a na šírení a 

udržateľnosti projektu

Trvanie:
➢ 12 – 36 mes.
➢ začiatok medzi 1. 9. – 31. 12. 2023



Základné pravidlá III.

Projektové aktivity:
➢ v krajinách partnerov, alebo pridružených partnerov (resp. v sídle EÚ), 

diseminačné aktivity možné aj v iných krajiných
➢ rozdelenie aktivít do tzv. pracovných balíkov 
➢ pracovný balík = súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosahovaniu 

spoločných špecifických cieľov
➢ odporúčanie max. 5 pracovných balíkov vrátane 1 balíka na riadenie 

projektu
➢ balík na riadenie projektu pre horizontálne aktivity, ktoré sú potrebné na 

realizáciu projektu, ako je monitorovanie, koordinácia, komunikácia, 
hodnotenie a riadenie rizík



Rozpočet

Žiadatelia si vyberú z troch vopred stanovených jednorazových súm 
podľa aktivít, ktoré chcú realizovať, a výsledkov, ktoré chcú dosiahnuť. 
• 120 000 EUR, 
• 250 000 EUR,
• 400 000 EUR.

Balík na riadenie projektu môžu predstavovať max. 20% z celkovej 
jednorazovej sumy.
Využívanie subdodávateľov musí byť odôvodnené povahou akcie a 
výška naň vyhradená nesmie prekročiť 20 % celkovej jednorazovej 
sumy.





Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk
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