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Kto sme? 

SAAIC 
Slovenská akademická asociácia 
pre medzinárodnú spoluprácu

31 rokov podporujeme a koordinujeme 
programy medzinárodnej spolupráce slovenských 
vzdelávacích a iných inštitúcií najmä s organizáciami v 
rámci Európskeho spoločenstva

www.saaic.sk

http://www.saaic.sk/


Národná agentúra Erasmus+

Euroguidance

Eurydice

SAAIC   

https://www.erasmusplus.sk/
https://www.euroguidance.sk/index.php
https://www.saaic.sk/eurydice/index.php


Program Erasmus+ 2021 – 2027 
Akcie riadené Národnou agentúrou

Kľúčová akcia 1

Projekty vzdelávacej mobility 
zamestnancov a učiacich sa 

Kľúčová akcia 2

Partnerstvá pre spoluprácu 

SEKTORY
školské vzdelávanie

✓ odborné vzdelávanie a príprava
✓ vysokoškolské vzdelávanie
✓ vzdelávanie dospelých 



Vaše príležitosti pre zapojenie vo výzve 2023

• Malé partnerstvá = KA210

• Min. 2 organizácie z 2 krajín 
programu

• Nováčikovia, menej skúsené 
organizácie

• 6 – 24 mesiacov

• Granty: 30 000 €

60 000 €

• Kooperačné partnerstvá = KA220

• Min. 3 organizácie z 3 krajín programu

• Skúsené organizácie v projektovej 
práci

• 12 – 36 mesiacov

• Granty: 120 000 €

250 000 €

400 000 €



KOOPERAČNÉ PARTNERSTVÁ
KA220 v r. 2022 v číslach 

SEKTOR PODANÉ SCHVÁLENÉ 

ŠV 17 8

OVP 13 5

VD
8 (1.kolo)

26 (2.kolo) 
34

1  (1.kolo)
1 (2.kolo) 

2

VŠ 13 8



Ciele - program

VŠEOBECNÝ CIEĽ:
PODPORIŤ PROSTREDNÍCTVOM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

• profesijný a osobný rozvoj ľudí

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
PODPOROVAŤ NA ÚROVNI ORGANIZÁCIÍ a POLITÍK
• vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín
• spoluprácu
• kvalitu
• inklúziu a rovnosť
• excelentnosť
• tvorivosť a inováciu

V OBLASTI 
VZDELÁVANIA A 

ODBORNEJ PRÍPRAVY 



Ciele – oblasti vzdelávania

Prispieť k plneniu priorít programu s pozitívnym a dlhotrvajúcimi účinkami na:

✓účastnícke organizácie

✓systémy politík

✓osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do aktivít.

Projekty budú viesť k:

✓vytvoreniu

✓prenosu a/alebo

✓realizácii inovačných postupov na organizačnej, miestnej, regionálnej, národnej
alebo európskej úrovni.



Ciele – oblasti vzdelávania

KOOPERAČNÉ PARTNERSTVÁ sú zamerané na: 

➢ zvyšovanie kvality práce, aktivít a postupov zapojených organizácií a inštitúcií, otváranie sa novým
subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora

➢ budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce

➢ riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu

➢ umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni), 
ktoré by boli primerané kontextu jednotlivých organizácií a viedli by k zlepšeniam a novým 
prístupom.



Cieľové skupiny

Podľa sektorov:

• Školské vzdelávanie: vedúci pracovníci škôl, učitelia a zamestnanci škôl, žiaci zúčastňujúci
sa na predškolskom, základnom a stredoškolskom vzdelávaní

• Odborné vzdelávanie a príprava: učni/žiaci v OVP, učitelia a školitelia OVP, zamestnanci
organizácií, ktoré sa venujú počiatočnému OVP, školitelia a profesionáli v podnikoch

• Vysokoškolské vzdelávanie: vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia a profesori,
zamestnanci inštitúcií VŠ vzdelávania, školitelia a profesionáli v podnikoch

• Vzdelávanie dospelých: členovia organizácií vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne
zamerané, školitelia, zamestnanci a učiaci sa zúčastňujúci sa na vzdelávaní dospelých,
ktoré nie je odborne zamerané



HORIZONTÁLNE PRIORITY

Horizontálne priority
1. Inklúzia a diverzita

2. Digitalizácia

3. Udržateľnosť životného prostredia 

4. Občianska angažovanosť a participácia

Sektorové priority 
• Sprievodca programom Erasmus+

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

VŠETKY SEKTORY 

ŠV, OVP, VD, VŠ



NÁRODNÉ PRIORITY

INKLÚZIA A DIVERZITA

• stratégia pre začlenenie a rozmanitosť

• zvýšiť kvalitatívny vplyv akcií programu a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ľudí s 
nedostatkom príležitostí, rôzneho veku a z rôznych kultúrnych, sociálnych a 
ekonomických prostredí, ľudí so zdravotným postihnutím a migrantov, ako aj ľudí 
žijúcich v odľahlých oblastiach

• diverzifikovanejšie formy vzdelávania a odbornej prípravy zamerané na zvýšenú 
flexibilitu pre potreby zamestnancov a študentov, ktorí čelia prekážkam v účasti.

Zdroj: https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/N%C3%A1rodn%C3%A9_priority_2023_SAAIC.pdf



NÁRODNÉ PRIORITY

UDRŽATEĽNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

• príspevok k celkovému cieľu v oblasti klímy a biodiverzity prostredníctvom
ekologickej transformácie, presadzovania ekologických postupov na úrovni
projektov v rámci programu

• kľúčová úloha vzdelávacích inštitúcií pri zvádzaní potrebných zmien

• Európska zelená dohoda - aktivácia vzdelávania a odbornej prípravy na podporu
prechodu k zelenej Európe mobilizáciou odborných vedomostí, zdrojov, vytváraním
sietí, zavádzaním tvorivých prístupov a pod. zameraných na podporu udržateľného
správania v celej EÚ

• osobitná pozornosť: rozvoj vidieka, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, riadenie
prírodných zdrojov, ochrana pôdy, biopoľnohospodárstvo, zdravé oceány a pod.

Zdroj: 

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/N%C3%A1rodn%C3%A9_priority_2023_SAAIC.pdf



Sektorové priority



Priority – Školské vzdelávanie

• riešenie znevýhodnenia vo vzdelávaní, predčasného ukončenia školskej
dochádzky a nízkej úrovne spôsobilosti v základných zručnostiach

• podpora učiteľov, vedúcich pracovníkov školy a ďalších učiteľských povolaní

• podpora komplexného prístupu k výučbe a učeniu sa jazykov

• podpora záujmu o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM),
excelentnosť v týchto odboroch a prístup STEAM

• rozvoj vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

• uznávanie vzdelávacích výstupov účastníkov v rámci cezhraničnej vzdelávacej
mobility



Priority – Odborné vzdelávanie a príprava

• prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy potrebám trhu práce

• zvýšenie flexibility príležitostí v odbornom vzdelávaní a príprave

• prínos k inováciám v sektore odborného vzdelávania a prípravy

• zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy

• zlepšenie zabezpečenia kvality v rámci odborného vzdelávania a prípravy

• vytvorenie a realizácia stratégií internacionalizácie poskytovateľov odborného
vzdelávania a prípravy



Priority- Vysokoškolské vzdelávanie

• podpora prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania

• stimulácia inovačných postupov vzdelávania a výučby

• rozvoj odborov STEM/STEAM vo vysokoškolskom vzdelávaní, najmä účasť žien v
odboroch STEM

• odmeňovanie excelentnosti vo vzdelávaní, pri výučbe a pri rozvoji zručností

• budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania

• podpora digitálnych a zelených spôsobilostí sektora vysokoškolského vzdelávania



Priority – Vzdelávanie dospelých

• zlepšovanie dostupnosti vysokokvalitných flexibilných vzdelávacích príležitostí pre
dospelých

• vytvorenie ciest zvyšovania úrovne zručností, zlepšenie dostupnosti a zvýšenie
miery využívania vzdelávania dospelých

• zlepšenie kompetencií pedagógov a ďalších zamestnancov v rámci vzdelávania
dospelých

• lepšie zabezpečenie kvality príležitostí na vzdelávanie dospelých:

• vytvorenie centier vzdelávania zameraného na budúcnosť

• vytváranie a podpora príležitostí na vzdelávanie medzi všetkými občanmi a
generáciami



ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

Žiadateľ: 

• organizácia zo Slovenska 

• podáva projekt v mene celého partnerstva

Oprávnené organizácie na účasť v projekte – typy:

Verejné alebo súkromné organizácie

✓pôsobia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

✓vykonávajú prierezové aktivity: miestne, regionálne, vnútroštátne orgány, obchodné komory

✓obchodné organizácie

✓poradenské centrá 



Oprávnené krajiny partnerov 
v projekte

✓Členské státy EÚ

✓Tretie krajiny pridružené k programu:
• Nórsko

• Island

• Lichtenštajnsko

• Severné Macedónsko

• Srbsko

• Turecko

• Tretie krajiny nepridružené k programu 
okrem Ruskej federácie a Bieloruska 



ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

Zloženie partnerstva

• Minimálne 3 organizácie z 3 rôznych členských štátov EU alebo z tretích krajín 
pridružených k programu 

• V odôvodnených prípadoch – zapojenie organizácie z tretej krajiny nepridruženej k 
programu – významná pridaná hodnota pre projekt

• Maximálny počet partnerov nie je stanovený

• Pridružení partneri  - realizácia konkrétnych projektových úloh bez pridelených 
financií z grantu 



Časový harmonogram výzvy 2023/KA220

Podanie žiadosti: 22.3.2022, do 12.00 SEČ

Výsledky hodnotenia žiadostí: polovica augusta 2023

Vystavenie zmluvy o poskytnutí  grantu: koniec augusta 2023

Začiatok projektu: 1.9. – 31.12.2023

Trvanie projektu: od 12 do 36 mesiacov

Termín ukončenia projektu: najneskôr 30.12.2026

2. kolo? (otvorené – rozhodnutie NA!)

Podanie žiadosti 4.10.2023, do 12.00 SEČ
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