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Inklúzia a 
rozmanitosť
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udržateľnosť

Digitalizácia

Účasť na 
demokratickom 

živote

• Kooperačné partnerstvá KA220

• Malé partnerstvá KA210

Kľúčová akcia 1 

• Krátkodobé projekty mobilít žiakov a zamestnancov KA122

• Akreditované projekty mobilít žiakov a zamestnancov KA121

Kľúčová akcia 2
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Krátkodobé projekty mobilít 

žiakov a zamestnancov 

KA122-SCH

sektor školského vzdelávania (ŠV/SCH) 

Kľúčová akcia 1



Krátkodobý projekt mobility žiakov 

a zamestnancov
Čo je to?
• jednorazový mobilitný projekt organizácie aktívnej v ŠV

Pre koho je určený?
• školy a ďalšie organizácie aktívne pôsobiace v ŠV:

- školy, ktoré poskytujú všeobecné predškolské, základné alebo stredoškolské vzdelávanie
- miestne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, 
ktoré sa podieľajú na ŠV

Prečo je pre nás vhodný? 
• príležitosť pre organizácie využiť vzdelávacie možnosti pre jednotlivcov v inej krajine
• internacionalizácia a inštitucionálny rozvoj škôl a ďalších organizácií v ŠV

Ako a kam môžeme vycestovať?
• prostredníctvom nadnárodných mobilít v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách 
pridružených k programu



Kam je možné vycestovať?

✓ Členské štáty EÚ

✓ Tretie krajiny pridružené k programu:

• Nórsko
• Island
• Lichtenštajnsko
• Severomacedónska republika
• Srbská republika
• Turecká republika

Oprávnené krajiny

NIE Veľká 
Británia

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf


Aké sú výhody a limity krátkodobého 
mobilitného projektu?

jednoduchý projekt vhodný pre neskúsené - menej skúsené organizácie 

najvhodnejší typ projektu ako prvá skúsenosť s programom Erasmus+

NIE pre držiteľov Akreditácie na Erasmus - pre nich je určená žiadosť o grant KA121

Trvanie: 6 – 18 mesiacov, max. pre 30 účastníkov

Max. 3 granty počas 5 po sebe idúcich rokov

Spolupráca: min. 2 organizácie z 2 rôznych krajín (z toho 1 je SK žiadateľ = vaša organizácia)

Oprávnené rôznorodé typy aktivít – pre zamestnancov, aj žiakov

VŠETKY AKTIVITY SA PLÁNUJÚ V RÁMCI 1 FORMULÁRU ŽIADOSTI O GRANT

1 organizácia - max. 2 granty v 1 Výzve v 1 sektore: 1x na krátkodobý projekt KA122 + 1x ako člen akreditovaného národného konzorcia



Spolupráca v krátkodobom projekte

Minimálne 2 organizácie z 2 krajín:

1. Žiadajúca organizácia = VY = hlavný aktér projektu 
o oprávnený žiadateľ v sektore ŠV*
o podáva žiadosť o grant
o v prípade schválenia podpisuje zmluvu s NA a prijíma grant
o realizuje a manažuje projekt, zabezpečuje výber, prípravu

a vyslanie účastníkov na mobility
o predkladá správu a vyúčtuje grant

2. Prijímajúca organizácia = hostiteľ v zahraničí
o prijíma účastníkov na mobilite a zabezpečuje pre nich vzdelávací program, ktorý vyhovuje potrebám a 

cieľom žiadateľa
- len ako hostiteľská organizácia
- recipročná výmena žiakov/zamestnancov – vlastný grant KA1 (akreditovaný projekt KA121 alebo 

krátkodobý KA122) alebo iné zdroje
o môže, ale nemusí mať OID
o v prípade záujmu hostiteľskej organizácie o recipročnú výmenu, musí požiadať o grant pre svojich 

žiakov/zamestnancov u svojej NA

* Typy oprávnených inštitúcií

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/2023_KA1_opravnene_institucie_SCH.pdf


Kto sa môže na mobilite zúčastniť?
Mobilita zamestnancov:

o pedagogickí, riadiaci, odborní a ďalší zamestnanci, ako napr. 

asistenti učiteľov, pedagogickí poradcovia, psychológovia atď.

o pracovníci pravidelne spolupracujúci s vysielajúcou organizáciou 

(externí lektori, odborníci, dobrovoľníci atď.)

Mobilita žiakov:

o žiaci zapísaní do vzdelávacieho programu vo vysielajúcej škole

Ďalšie podporované aktivity:

o akékoľvek osoby z iného členského štátu EÚ alebo tretích krajín pridružených k 

programu s relevantnými odbornými znalosťami (prizvaní experti)

o učitelia a pedagógovia v profesijnom rozvoji vrátane čerstvých absolventov (do 

12 mesiacov)

o zamestnanci vysielajúcej organizácie cestujúci na prípravnú návštevu

Medzi účastníkom a vysielajúcou organizáciou 

= formalizovaný vzťah



Aké sú typy mobilitných aktivít?

Mobilita zamestnancov:

o Pozorovanie pri práci (job shadowing): 2 - 60 dní

o Výučbové pobyty: 2 - 365 dní

o Kurzy a školenia: 2 - 30 dní

Štandardy kvality pre kurzy EN

Mobilita žiakov:
o Skupinová mobilita žiakov - min. 2 žiaci v skupine: 2 - 30 dní

o Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov: 10 - 29 dní

o Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov: 30 - 365 dní

Ďalšie podporované aktivity:

o Prizvaní experti: 2 - 60 dní

o Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž: 10 - 365 dní

o Prípravné návštevy (nie pri mobilite zamestnancov - kurz/školenie)

Formáty mobilít: fyzické, virtuálne, zmiešané

 NIE KURZY 

PRE ŽIAKOV

 Individuálny vzdelávací 

program pre (každého) 

žiaka – ide o štúdium

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Quality-standards-for-courses-under-Key-Action-1.pdf


Príručka pre individuálne mobility žiakov 
v školskom vzdelávaní

• pomôcka pri organizovaní a 
realizácii mobilít žiakov

Príručka v EN

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/Handbook_for_individual_pupil_mobility_in_school_education.pdf


✓ Grant = finančný príspevok

2 typy spôsobov vo formulári žiadosti o grant:

1. príspevky na jednotkové náklady

priradí formulár žiadosti o grant zadaním počtu jednotiek (dní, 

osôb, kilometrov...)

2. príspevky na reálne náklady

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná 

agentúra ju musí schváliť

Preddavok 80 % po podpise zmluvy - doplatok po vyúčtovaní

Čo sa dá z grantu financovať 



➢ Organizačná podpora: 100€ / 350€ / 500€ 

- nie na sprevádzajúce osoby a prípravné návštevy

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

➢ Individuálna podpora: 2 kategórie – 3 skupiny krajín – vrátane dní na cestu (1+1 deň/3+3 dni) Sadzby 
grantov

➢ Podpora inklúzie pre organizáciu: odôvodnené náklady súvisiace s organizáciou mobilít pre účastníkov s 
nedostatkom príležitostí (Definícia pojmu v Sprievodcovi programom, str. 436) +100€ 

➢ Prípravné návštevy: 575€ / na účastníka na cestovné aj pobytové náklady - max. 3 účastníci

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

➢ Jazyková podpora:

✓ OLS (150€ na účastníka - len ak nie je k dispozícii daný jazyk či úroveň) 

✓ nie na mobility zamestnancov kratšie ako 30 dní a skupinové mobility žiakov

1. Príspevky na jednotkové náklady
Zelené cestovanie: bus, 

vlak, zdieľané auto 
(aspoň polovica cesty

- v km )

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Sadzby_grantov_2023_SV.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf


Reálne – skutočné náklady (na základe účtovných dokladov):

➢ Podpora inklúzie pre účastníka: dodatočné náklady na účastníkov s nedostatkom 
príležitostí a ich sprevádzajúce osoby: (100 % oprávnených nákladov)

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

- musia byť odôvodnené = schvaľuje národná agentúra

➢ Mimoriadne náklady - vysoké cestovné náklady na účastníkov a ich sprevádzajúce osoby: 

✓ z dôvodu cestovania do geograficky odľahlých destinácií
• vyhotoviť kalkuláciu
• porovnať reálne náklady so štandardným príspevkom 

✓ ak štandardný príspevok pokrýva menej ako 70 % reálnych nákladov
➔ požiadať o mimoriadne náklady - max. do výšky 80% oprávnených nákladov

2. Príspevky na reálne náklady



 Výpočty formuláru žiadosti nie sú neomylné 

NA odporúča: 

✓skontrolovať uvedené sumy:

- vpísané do žiadosti vami

- automaticky vyplnené v žiadosti

✓skontrolovať súčty súm a výsledný žiadaný grant



Výsledky výzvy 2022
Krátkodobé 

projekty
KA122 podané

Krátkodobé 
projekty

KA122 schválené
Neschválené/

neoprávnené žiadosti

50 45 5

90 % úspešnosť

Celkový pridelený grant: 1 860 000 € 

Najčastejšie sa vyskytujúci žiadatelia: ZŠ s MŠ (51 %) / Gymnáziá (29 %)

Počet účastníkov: 1200 účastníkov

Najviac navštevované krajiny: ČR, DE, ES, IE, IT

31 28 3

1. kolo

2. kolo



Ako postupovať pred podaním žiadosti?

1. Overte, či ste oprávnený žiadateľ v sektore ŠV

2. Preštudujte si príslušné časti Sprievodca programom Erasmus+ 2023 (od str. 105)

3. Nová osoba: vytvorte si EU Login, ktorý zabezpečuje prístup do všetkých online nástrojov EK 

4. Nová organizácia (neregistrovaná): vytvorte si Registráciu – číslo OID

5. Vyplňte formulár žiadosti KA122-SCH a nezabudnite na povinnú prílohu - Čestné vyhlásenie 
podpísané štatutárnym zástupcom organizácie

6. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka NA – za informácie poskytnuté 
tretími stranami neručíme 

Videoinštrukcie k príprave žiadostí 2023 (www.erasmusplus.sk, Videoinštrukcie)

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/2023_KA1_opravnene_institucie_SCH.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/Erasmus+Programme_Guide2023_sk.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
http://www.erasmusplus.sk/
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1673874834316-2df3389b-cbd6


Ako vyzerá online prostredie formulárov žiadostí o grant



Ako pripraviť
mobilitný projekt
a napísať dobrú
žiadosť
o grant?



Čo je dobré si 
premyslieť predtým 
ako sa pustím do 
písania žiadosti?

1. Premyslite si aké sú POTREBY Vašej organizácie – čo     
potrebuje vylepšiť, v čom sa inšpirovať, čo zlepšiť 

2. Stanovte si vhodné CIELE

3. Následne vyberte AKTIVITY, ktoré  Vám pomôžu uvedené 
ciele naplniť

Organizácia, 
žiaci, učitelia, 

komunita

Ako to chceme 
dosiahnuť?

Dôležité:

dôkladne si naštudujte ŠTANDARDY KVALITY – v žiadosti štatutár organizácie podpisuje, že ako organizácia, 
realizujúca mobilitný projekt, s nimi súhlasíte + veľa otázok v samotnej žiadosti sa na tieto štandardy odvoláva  
(predovšetkým posledná časť žiadosti s názvom Nadväzujúce aktivity)

SMART

Majte predstavu, 
spravte si základnú 

konštrukciu projektu, 
zloženú z:

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2022/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf


o Kontext

o Zapojené organizácie: žiadateľ + hosťujúce organizácie

o Zázemie

o Analýza potrieb + Ciele projektu

o Aktivity a výsledky vzdelávania

o Rozpočet

o Štandardy kvality – integrálna súčasť žiadosti 

o Dopad a nadväzujúce aktivity

o Zhrnutie / Prílohy / Kontrolný zoznam

Integrácia Štandardov kvality programu Erasmus

Prejdime si samotnú žiadosť

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2022/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sk.pdf


1. Kontext (základné informácie) – ako to vyzerá v žiadosti

6 -18 mesiacov

Zvolíte si vlastný názov projektu



2. Zapojené organizácie: 

vy a vaše hosťujúce organizácie – ako to vyzerá v žiadosti

Ak už hosťujúce organizácie máte, výborne. No nie je to v tejto fáze podmienka. Na ich nájdenie môžete využiť aj naše platformy,
prípadne aktivity TCA – info na konci tejto prezentácie 



3. Zázemie – ako to vyzerá v žiadosti

Predstavíte vašu organizáciu – odprezentujete sa, kto ste, čo robíte, aká je vaša úloha, aké sú vaše aktivity 

Uvediete, či ste škola, vzdelávacie stredisko alebo iný typ inštitúcie – rolovacie menu

Uvediete, čo z toho, čomu sa ako organizácia venujete, súvisí so sektorom školského vzdelávania. Aké vzdelávacie programy, relevantné 
pre tento sektor, ponúkate?



3. Zázemie – ako to vyzerá v žiadosti

S akými cieľovými skupinami a vekom žiakov pracujete (bežní žiaci, ŠVvP,...)

Aké máte skúsenosti s projektovou spoluprácou a s programom Erasmus+?

Vyplní sa automaticky po zadaní vášho čísla OID.

Ak v otázke: Typ organizácie vyberiete, že ste škola - otvorí sa Vám tabuľka, kam vložíte počty žiakov a zamestnancov.



4. Analýza potrieb                        

Ciele projektu

Skôr ako si zadefinujete CIELE PROJEKTU, žiadosť sa vás opýta: 

Aké sú najdôležitejšie POTREBY A VÝZVY, ktorým dnes čelí Vaša organizácia? 



4. Analýza potrieb – ako to vyzerá v žiadosti

Zamerajte sa na to, akým výzvam v súčasnosti čelíte?
Na potreby organizácie ako celku, jej zamestnancov, žiakov, širšej komunity.
Ako a v čom by sa mohla vaša organizácia zlepšiť, aby to malo prínos pre vašich žiakov?

Na začiatku všetkého je analýza potrieb 
- uvádzate dôvody, prečo vlastne podávate tento projekt
- čo vaša organizácia potrebuje
- čo chcete vylepšiť, čo potrebujete zmeniť

Dôležitá je tímová spolupráca – podnet môže prísť od 
vedenia, samotných zamestnancov/ žiakov alebo 
zriaďovateľa,...



4. Ciele projektu

Vychádzajte z vašich identifikovaných potrieb – „zrkadlite ich” 

Ciele by mali byť realistické – „menej je niekedy viac” –
zvážte, aký počet cieľov zvládnete naplniť (aj vzhľadom na 
veľkosť vašej organizácie, personálne možnosti, iné 
povinnosti,...)

Ciele by mali byť konkrétne, jasné a zrozumiteľné – také, aby 
hodnotiteľ vašej žiadosti vedel, čo chcete dosiahnuť, aby si 
nemusel domýšľať  „Čo chcete dosiahnuť a pre koho?”

Ciele by mali pre vás prinášať zmenu

Mali by byť kvantifikovateľné a merateľné v čase



4. Ciele projektu – ako to vyzerá v žiadosti



PRÍKLADY 
FORMULOVANIA 

CIEĽOV



Príklady cieľov  

Cieľ: Medzinárodná mobilita študentov a učiteľov a vzdelávanie na 

európskej úrovni

Vysvetlenie cieľa: Chceme podporiť učenie sa jazykov, medzikultúrne

vzdelávanie a internacionalizáciu učiteľov a celej školy

Meranie dosahovania cieľov: Počet realizovaných mobilít



Príklady cieľov  

Cieľ: Zvyšovanie kompetencií v cudzom jazyku pre ďalšie štúdium a

trh práce

Vysvetlenie cieľa: Trh práce ako aj VŠ štúdium si vyžadujú od našich 

absolventov okrem iného aj ovládanie cudzích jazykov. Chceme 

prostredníctvom zahraničných mobilít dať našim žiakom príležitosť si tieto 

zručnosti rozvíjať. Uznanie zabezpečíme prostredníctvom nástroja Europass.

Meranie dosahovania cieľov: prostredníctvom dotazníka



Cieľ: Zvýšenie úrovne dosahovaných výsledkov v prírodovedných predmetoch

Vysvetlenie: Zvýšiť záujem žiakov o štúdium prírodovedných predmetov, nakoľko
pripravujeme žiakov aj na VŠ technických smerov a chceme podporiť toto štúdium.
Učitelia tiež potrebujú v rámci celoživotného vzdelávania zlepšovať svoje kompetencie
potrebné na moderné vyučovanie, vrátane využitia IKT technológií.

Meranie dosahovania cieľov: Zvýšenie počtu žiakov, zaujímajúcich sa o semináre z
prírodovedných predmetov z 5 na 15. Malo by sa to odraziť na ich aktívnej práci na
vyučovacích hodinách. Môže nastať mierne zlepšenie známok nielen v prírodovedných
predmetoch, ale tiež v CJ. Očakávaný počet učiteľov, ktorí sa zapoja do vzdelávacej
mobility v oblasti IKT z 0 na 3. U učiteľov zhodnotíme pokrok úspešným zavedením
aspoň jednej z nových metód do vyučovania počas hospitácií. V projekte by sme chceli
pokračovať aj v ďalších rokoch a motivovať aj učiteľov iných predmetov.

Príklady cieľov



5. Aktivity (mobility) a ich výsledky

Na čo sa zamerať:

✓ správny a vhodný mix aktivít, ktoré zabezpečia 
naplnenie všetkých cieľov projektu 

✓ vhodná náplň mobilít, ktoré budú zárukou dosiahnutia 
očakávaných výsledkov vzdelávania

✓ primerané trvanie mobilít v hostiteľských 
organizáciách v zahraničí

✓ transparentný výberový proces účastníkov, profily 
účastníkov samotných

Poznať 
seba ako 

organizáci
u

Identifikovať 
potreby

Stanoviť 
ciele 

projektu

Naplánovať 
aktivity

Realizovať 
mobility

Zohľadniť 
priority 

a ciele E+



5. Aktivity – ako to vyzerá v žiadosti



5. Aktivity – ako to vyzerá v žiadosti

Koho, kam, približne kedy a za akým účelom chcete poslať – čo najviac konkrétnych informácií

Akými spôsobmi zhodnotíte, že sa účastníci naučili to, čo ste očakávali, že sa naučiť majú – prezentácie, dotazníky, otvorené hodiny, ...

Čo očakávate, že sa títo účastníci naučia

Ako uznáte tieto nadobudnuté výstupy po ich návrate z mobility – u žiakov môžu byť iné typy uznania ako u zamestnancov. Ak sa Váš projekt bude týkať 
viacerých cieľových skupín, opíšte uznanie pre každú cieľovú skupinu zvlášť.



5. Aktivity – ako to vyzerá v žiadosti

Označíte cieľ, k naplneniu ktorého daná aktivita prispeje

Uveďte, ako budete účastníkov vyberať – pri žiakoch to nemusia byť tí najlepší, práve naopak – môžete mobilitou motivovať tých slabších žiakov. Pri 
zamestnancoch budú kritériá výberu iné ako pri žiakoch. Každopádne by kritériá mali byť zadefinované tak, aby bol výber jasný, spravodlivý a transparentný

Spôsob výberu zdôvodnite



6. Štandardy kvality – ako to vyzerá v žiadosti



6. Štandardy kvality – ako to vyzerá v žiadosti



7. Nadväzujúce aktivity

✓ Otázky nadväzujú na predchádzajúcu časť Štandardy kvality

✓ Týkajú sa výberu, prípravy, monitorovania účastníkov, vzdelávacích 
výstupov a predovšetkým osôb, ktoré budú za tieto okruhy 
zodpovedné

✓ Uvádzate aktivity na integrovanie výsledkov do bežnej činnosti 
vašej organizácie

✓ Zdieľanie/ šírenie výsledkov na rozličných úrovniach  = 
zviditeľnenie vašej organizácie

Diseminácia - ako na to?

https://archiv.erasmusplus.sk/uploads/prezentacie/02_diseminacia_-_ako_na_to_1139.pdf


7. Nadväzujúce aktivity – ako to vyzerá v žiadosti

Budete podporovať enviro správanie? Budete vyberať vašich účastníkov transparentne a spravodlivo? Zapojíte do aktivít účastníkov s nedostatkom príležitostí? 
Budete využívať digitálne nástroje? A pod... Relevantnú časť si, prosím, prečítajte v Štandardoch kvality.

Na vzdelávacích výstupoch sa musia dohodnúť vysielajúca a hostiteľská organizácia, ako aj účastník (v prípade individuálnych aktivít). Podoba tejto 
dohody bude závisieť od druhu aktivity - kto zadefinuje výstupy mobilít? Kto ich zhodnotí a uzná? Koho bude toto zodpovednosť? Relevantnú časť si, prosím, 
prečítajte v Štandardoch kvality.

Máte projektový tím v organizácii? Ako si uvedené úlohy rozdelíte? Ako zabezpečíte prípravné aktivity, kým? Kto bude účastníkov monitorovať počas aktivít? 
Relevantnú časť si, prosím, prečítajte v Štandardoch kvality.

Vedenie? Koordinátor?   



7. Nadväzujúce aktivity – ako to vyzerá v žiadosti

Ako transformujete výsledky aktivít/mobilít? Aké zmeny očakávate v ďalšom vzdelávaní na vašej škole/organizácii? Zmeníte metódy, postoje, prístupy 
obsah vzdelávania? Nástroje vzdelávania? Bude súčasťou vášho projektu konkrétny výsledok, ktorý integrujete (príručka, pracovné listy, videá, online vzdelávanie)? Ako 
ho začleníte do každodenne práce?

Mali by ste sa o výsledky vašich aktivít podeliť s ostatnými organizáciami a verejnosťou: miestna TV, DOD, iné akcie školy pre verejnosť, smerom k žiakom iných 
škôl, rodičom a pod....

Mali by ste zaistiť, aby sa o  účasti na programe dozvedela vaša komunita a široká verejnosť. Mali by ste takisto informovať všetkých účastníkov o zdroji grantu.

Mali by ste o projekte oboznámiť celú organizáciu a poskytnúť účastníkom mobilít podeliť sa o svoje skúsenosti. V prípade konzorcií pre mobilitu by 
mala výmena prebiehať na úrovni celého konzorcia – web stránka, sociálne siete, infopanely, školský rozhlas, školský časopis, zdieľanie na poradách, medzi 
kolegami, rovesníkmi, iné...



8. Zhrnutie projektu – ako to vyzerá v žiadosti

prosíme dbať na vyplnenie tejto časti v SK a EN
akoby ste písali o vašom projekte PUBLIKOVATEĽNÝ ČLÁNOK



9. Čo priložiť k žiadosti o grant



10. Kontrolný zoznam 

odklikať  pred  podaním 

projektovej žiadosti



Termín predkladania žiadostí KA122

23. február 2023 

do 12:00 hod. SEČ

Začiatok projektu pre žiadosti podané ku 23. 2. 2023: 

najskôr 01. 06. 2023 
najneskôr 31. 12. 2023

Prosíme, nenechávajte si podanie žiadosti na poslednú chvíľu



Všimnite si, prosím, že...

...ak kompletne vyplníte danú časť žiadosti, sa zmení na

...je potrebné vyplniť všetky požadované polia v žiadosti, označené
červenou hviezdičkou

...informácie pridávate a vymažete

...v pravom hornom rohu vidíte koľko dní vám ostáva do deadline-u
a tiež stav verzie vašej žiadosti (pracovná/kompletná)

...jazyk žiadosti si môžete zmeniť taktiež v pravom hornom rohu
obrazovky, hneď vedľa vašej ikonky profilu



✓ 2 externí hodnotitelia na základe 3 kritérií kvality: 
o Relevantnosť – max. 30 bodov

Profil organizácie, skúsenosti, aktivity, cieľové skupiny, projekt zodpovedá cieľom programu, je 
relevantný k prioritám 

o Kvalita projektového návrhu – max. 40 bodov

Ciele zodpovedajú potrebám organizácie, navrhované aktivity sú vhodné pre dosiahnutie cieľov, jasný 
plán činností pre každú navrhnutú aktivitu, udržateľnosť, využitie digitálnych nástrojov 

o Kvalita nadväzujúcich aktivít – max. 30 bodov 

Sú navrhnuté: konkrétne kroky pre zapojenie výsledkov mobilít do chodu organizácie, spôsoby 
hodnotenia projektových výsledkov, kroky na šírenie projektových výstupov

✓ Žiadosť musí dosiahnuť:

o minimálne 60 zo 100 bodov v celkovom hodnotení 

o a súčasne 50% bodov v každom kritériu hodnotenia

Ako sa budú žiadosti hodnotiť?

Oznámenie o výsledku do 4 mesiacov od termínu na podanie žiadosti



Odporúčania externých hodnotiteľov

• Originalita žiadosti – pozor na kopírovanie, či „inšpiráciu“

• Uviesť všetky potrebné, jasné a konkrétne informácie – nespoliehať sa, že sú všeobecné známe

• Cieľ / ciele definovať jasne a konkrétne, vrátane jeho merania – nie iba kvantitatívne ukazovatele, a nie 
všetko sa dá merať dotazníkovou metódou

• Plánovať primeraný počet účastníkov mobilít k veľkosti organizácie

• Zvážiť vysielanie viacerých osôb na jednu mobilitu – príp. odôvodniť

• Zvážiť vysielanie 1 osoby na viac mobilít – príp. odôvodniť

• Pri krátkodobej / dlhodobej vzd. mobilite žiakov - mať predstavu o individuálnom študijnom pláne

• Opísať program / obsah mobilít 

• Neopakovať vo viacerých miestach žiadosti tie isté informácie

• Uviesť očakávané vzdelávacie výstupy

• Uznávať výsledky vzdelávania – Europass

Príručka pre hodnotiteľov 2022 EN

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/dokumenty/2022/2022_Guide_for_experts_on_quality_assessment_v2.pdf


Odporúčania 
národnej 
agentúry

5 krokov – Ako požiadať o grant?

Často kladené otázky

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/rozne/2023/Krok_za_krokom.pdf
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1673617885147-8c2280a7-e4c6


Časté chyby v žiadostiach I

Žiaci neoprávnená aktivita na kurzoch 

prijímajúca organizácia: škola - nie poskytovateľ kurzu/vzdelávania; spoločné

učenie s rovesníkmi; príprava a realizácia je výsledkom spolupráce vysielajúcej 

a hostiteľskej školy

Skupinová mobilita žiakov vs. krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov

Skupinová:        skupina žiakov z vysielajúcej školy do partnerskej školy; spoločná

realizácia projektových aktivít a učenie sa spoločne s rovesníkmi; učitelia /

iné oprávnené osoby z vysielajúcej školy musia žiakov sprevádzať po celý

čas trvania; min. 2 a max. 30 dní; min. 2 žiaci

Krátkodobá:      každý účastník má individuálny vzdelávací program, min. 10 dní - max. 29

dní (bez dní na cestu), aj 1 žiak



Časté chyby v žiadostiach II

Prizvaný expert

nie zo Slovenska

zo zahraničia (oprávnené krajiny)

Sprevádzajúca osoba

oprávnená, ak ide o zaistenie bezpečnosti účastníkov, poskytovanie podpory 

a pomoci, pri individuálnych aktivitách sprevádza účastníkov s nedostatkom

príležitostí alebo maloleté a neplnoleté osoby s nedostatkom skúseností

povinná v prípade skupinovej mobility žiakov



Platformy

• The Erasmus+ Project Results
Platform

• European School Education Platform
= spojenie platforiem: 

School Education Gateway Platform
+ eTwinning 

• Europass koordinuje Štátny inštitút 
odborného vzdelávania (ŠIOV)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://europa.eu/europass/sk


Školiace a kooperačné 
aktivity 

(TCA)

• kontaktné/tematické semináre, 
študijné návštevy

• organizované národnými agentúrami

• pre nováčikov aj pre skúsených

• 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


Together! –
Inclusive 
Classroom 
and 
Digitally 
Supported 
Learning

https://www.erasmusplus.sk/udalosti
/together-inclusive-classroom-and-
digitally-supported-learning/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/together-inclusive-classroom-and-digitally-supported-learning/


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/


Pripravované 
TCA v prvom 
polroku 2023

• Blended mobilities as a means of improving 
study programmes

(24. – 26. máj 2023; Bratislava, Slovensko)

• Education for sustainable development

(2. – 4. máj 2023; Odense, Dánsko)

• Quality education and wellbeing at school: 
towards a caring school

(6. – 9. jún 2023; Poitiers, Francúzsko)

Sledujte web stránku a sociálne siete 
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+



Naše kontakty

Všeobecné
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
+421 2 209 222 01
erasmusplus@saaic.sk

Školské vzdelávanie
erasv@saaic.sk

Technická podpora
helpdesk@saaic.sk

mailto:erasmusplus@saaic.sk
mailto:erasv@saaic.sk
mailto:helpdesk@saaic.sk


Tešíme sa na 
Vaše projektové 

návrhy
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