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semináre pre žiadateľov KA122



30 rokov 
podporujeme a 
koordinujeme 
programy 
medzinárodnej 
spolupráce

Slovenská akademická asociácia 
pre medzinárodnú spoluprácu

Národná agentúra programu Erasmus+

Euroguidance



ERASMUS+

O PROGRAME



ERASMUS+  2021-2027

Kooperačné partnerstvá KA220

Malé partnerstvá KA210

Inklúzia a rozmanitosť

Environmentálna 
udržateľnosť

Digitalizácia

Účasť na 
demokratickom 
živote

Kľúčová akcia 1 

Krátkodobé projekty mobilít žiakov a zamestnancov 
KA122

Akreditované projekty mobilít žiakov a zamestnancov 
KA121

Kľúčová akcia 2



Oprávnené   
krajiny

✓Členské státy EÚ

✓Tretie krajiny pridružené k 
programu:

• Nórsko

• Island

• Lichtenštajnsko

• Severné Macedónsko

• Srbsko

• Turecko



Krátkodobé projekty mobilít žiakov a 
zamestnancov v oblasti odborného vzdelávania a 
prípravy
KA 122

Termín podania žiadosti 23.2.2023, 12:00



Výhody a limity krátkodobých projektov

Krátkodobý jednorazový projekt vhodný 
pre neskúsené/menej skúsené 
organizácie 

Variabilita dĺžky projektu (6 -18 mesiacov) 

Možnosť realizovať rôznorodé typy aktivít 
(krátkodobé mobility a dlhodobé mobility 
žiakov – ErasmusPro)

Partnerstvo min. 2 organizácií z 2 krajín 
(žiadateľ + 1 partner)

Maximálne pre 30 účastníkov (bez 
sprevádzajúcich osôb)

Maximálne 3 granty počas 5 po sebe 
idúcich rokov 

V jednej výzve KA1 maximálne 2 granty:
• 1x krátkodobý mobilitný projekt
• 1x ako člen konzorcia



Ciele projektov a Štandardy kvality 

• Zvyšovanie kvality počiatočného a 
ďalšieho OVP v Európe

• Posilnenie európskeho rozmeru 
výučby a učenia

• Základné zásady

• Správne riadenie aktivít v oblasti 
mobility

• Poskytovanie kvality a podpory 
účastníkom

• Zdieľanie výsledkov a vedomostí o 
program 



• poskytovatelia vzdelávania 
realizujúci vzdelávacie 
programy a aktivity v oblasti 
OVP

• miestne, a regionálne verejné 
orgány, koordinačné orgány a 
ostatné organizácie 
zodpovedné za koordináciu 
OVP a zabezpečovania kvality

• organizácie aktívne v OVP so 
sídlom na Slovensku

Oprávnený žiadateľ a jeho úloha 

• podáva žiadosť o grant

• podpisuje zmluvu s NA a prijíma grant

• realizuje manažment projektu, zabezpečuje výber, 

prípravu a vysielanie účastníkov na mobility

• predkladá správu a vyúčtuje projekt



Základné informácie - zhrnutie

• dĺžka trvania projektu:  6 až 18 mesiacov

• začiatok projektu: kedykoľvek medzi 1.6.2023 až 31.12.2023

• žiadateľ: vždy len jedna organizácia, škola s pridelenou akreditáciou nie je oprávnená

• jedna organizácia môže podať len jednu žiadosť v jednom sektore

• účastníci mobilít: zamestnanci školy/organizácie, žiaci, maximálne však 30

mobilít/projekt (nepočítajú sa prípravné návštevy a sprevádzajúce osoby)

• miesto konania: členské štáty EÚ, tretie krajiny pridružené programu



Dôležité dokumenty:

Sprievodca programom, časť B – „Kľúčová akcia 1“

(str. 87-97 a str. 100-104)

Sprievodca programom, časť C – „Informácie pre 
žiadateľov“

(str. 406)

Štandardy kvality programu Erasmus+

https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/



Rozhodol som sa, že podám projekt

Prvé kroky



Postup pri podaní žiadosti o grant

1. Získajte 
OID/registrácia v 
systéme

➢ registrácia v systéme 
na získanie 
jedinečného 
identifikátora 
organizácie (OID), 
potrebný na 
podávanie žiadostí

2. Zoznámte sa s   
dokumentami

➢ Príručka programu 

Erasmus+

➢ Štandardy kvality programu 

Erasmus+

3. Predloženie žiadosti

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

video inštrukcie na stránke erasmusplus/projekty/chcem podat projekt

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


Registrácia organizácie

1. preveriť si, či som oprávnená organizácia:
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/2023_KA1_o
pravnene_institucie_VET.pdf

2.  Registrácia v systéme (získanie OID)
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

3. Vytvorenie EUlogin
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

video inštrukcie na stránke erasmusplus/projekty/chcem podat projekt

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/vyzva/2023/2023_KA1_opravnene_institucie_VET.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi




Písanie žiadosti

Oprávnené aktivity



Zamestnanci 
(pedagogickí, nepedagogickí)

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 školách 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 v zahraničí

2-365 dní



Žiaci 

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

Krátkodobá vzdelávacia mobilita

➢ vzdelávanie 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



Ďalšie možné aktivity

Prizvaní experti

➢ školitelia, učitelia, 
odborníci na politiky 
alebo 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 
učiteľov, ktorí chcú 
absolvovať stáž v zahraničí

10-365dní

Prípravná návšteva 

➢ riadne odôvodnená
➢ cieľom je lepšia príprava 

aktivít v rámci mobilít 
(inkluzívnosť, rozsah,...)

max. 3 osoby



Štruktúra
grantu -
financie ➢ Organizačná podpora

➢ Cestovné náklady

➢ Individuálna podpora

➢ Podpora inklúzie             pre organizáciu

pre účastníka

➢ Prípravné návštevy

➢ Poplatky za kurzy

➢ Jazyková podpora 

➢ Mimoriadne náklady



➢ Organizačná podpora

Jednotkový príspevok na náklady priamo spojené s realizáciou projektu (personálne 
náklady, podpora účastníkov, diseminácia, ostatné výdaje organizácie spojené s realizáciou 
projektu a pod.)

100 EUR  - kurzy a školenia, prizvaní experti, prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom 
rozvoji, účasť na súťažiach

350 EUR - pozorovanie pri práci (jobshadowing), výučbové pobyty, krátkodobá vzdelávacia       
mobilita žiakov

500 EUR – ErasmusPro (dlhodobé mobility), účastník akejkoľvek aktivity s tretími krajinami



➢ Cestovné náklady

Jednotkový príspevok na cestovné náklady účastníkov mobilít (spiatočná cesta medzi 
domovom a miestom konania)

Sadzba na jedného účastníka stanovená podľa vzdialenosti:

Cestovné vzdialenosti Štandardné cestovanie Zelené cestovanie*

10 - 99 km 23 EUR x

100 - 499 km 180 EUR 210 EUR

500 - 1 999 km 275 EUR 320 EUR

2 000 - 2 999 km 360 EUR 410 EUR

3 000 - 3 999 km 530 EUR 610 EUR

4 000 - 7 999 km 820 EUR x

8 000 km alebo viac 1 500 EUR x

* Zelené cestovanie, v prípade ak sa účastníci rozhodnú pre prostriedok s nižšími emisiami (vlak, autobus)



➢ Individuálna podpora

Náklady účastníka mobility a sprevádzajúcej osoby spojené s  pobytom v zahraničí:

• denná sadzba
• finálna čiastka sa odvíja od počtu účastníkov, dĺžky trvania a typu aktivity, prijímajúcej 

krajiny
• v rámci individuálnej podpory je možnosť čerpať aj dni na cestu (max. 2), v prípade 

zeleného cestovania až 6 dní 

Kategória 
účastníkov

Skupina krajín 1 Skupina krajín 2 Skupina krajín 3

Zamestnanci 180 EUR 160 EUR 140 EUR

Učiaci sa v OVP 120 EUR 104 EUR 88 EUR

Základná sadzba je platná do 14. dňa aktivity, od 15. dňa je to 70% základnej sadzby



➢ Podpora inklúzie

Podpora inklúzie pre organizáciu Podpora inklúzie pre účastníkov

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

100 EUR/účastník

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

100%  oprávnených nákladov (reálne           
náklady na základe bločkov a faktúr)

Metodická príručka:
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


➢ Prípravné návštevy

Cestovné náklady a náklady 

spojené s pobytom  

575 EUR /účastník

➢ Poplatky za kurzy

Náklady v rámci mobility zamestnancov 

na zápisné do kurzov a odbornej 

prípravy

80 EUR /deň /účastník (max. 800 EUR)

➢ Jazyková podpora

Náklady na zabezpečenie 

materiálov na výučbu jazykov a 

odbornú prípravu účastníkov.

(mobility - viac ako 30 dní)

150 EUR /účastník

➢ Mimoriadne náklady

• 80% oprávnených nákladov:

Náklady na vysoké cestovné, ktoré nemožno uhradiť 

v rámci kategórie cestovné náklady.

• 100% oprávnených nákladov:

Náklady na víza, povolenia na pobyt, očkovanie, 

zdravotné potvrdenia.



Ako napísať dobrú žiadosť

„Tipy a triky“



Projektový cyklus a fázy 
projektu



Potreby 
organizácie

=

výzvy
➢ Kto ste? – profil žiadateľa

➢ Čo robíte? – napr. aký typ študijných/ učebných 

odborov ponúkate

➢ S akými cieľovými skupinami pracujete?

➢ Aké vzdelávacie programy ponúkate?

➢ Aké máte skúsenosti s projektovou spoluprácou a s 

programom Erasmus+?

Poznať seba 
ako 

organizáciu



Ciele projektu Čo a pre koho chceme dosiahnuť?

➢ Vychádzať z identifikovaných potrieb – zrkadliť ich

➢ Byť realistický – „menej je niekedy viac“

➢ Byť konkrétny, jasný a zrozumiteľný pri formulácií

potrieb a následne vyplývajúcich cieľov

➢ Ciele nastaviť ako kvantifikovateľné a merateľné v 

čase

„MOBILITA NIE JE CIEĽ ALE PROSTRIEDOK“

Identifikovať 
vlastné 
potreby



Projektové 
aktivity

Ako to chceme dosiahnuť?

➢ Vhodne nastaviť projektové aktivity tak, aby ste 

zabezpečili napĺňanie cieľov (obsah, dĺžka, forma)

➢ Zabezpečiť transparentný výberový proces 

účastníkov a ich prípravu pred mobilitou a podporu    

počas mobility 

➢ Správne riadenie –zodpovednosti za kľúčové aktivity

V súlade s dokumentom Štandardy kvality programu Erasmus+

Zohľadniť 
priority 

a ciele E+



Výsledky, 
integrácia a 
vplyv ➢ Nezabudnite definovať/ zhodnotiť/uznávať výsledky 

vzdelávania

➢ Nastaviť konkrétnu integráciu výsledkov do života 

organizácie (na úrovni organizácie, zamestnancov, 

žiakov)

➢ Zdieľať (interne, externe) konkrétne výsledky projektu



Ako sa budú žiadosti hodnotiť?

2 externí hodnotitelia - 3 kritéria kvality

Žiadosť musí dosiahnuť:

• minimálne 60 zo 100 bodov v celkovom hodnotení
• a súčasne 50% bodov v každom kritériu hodnotenia

Oznámenie o výsledku do 4 mesiacov od termínu na podanie žiadosti.

Relevantnosť - max. 30 bodov

Kvalita projektového návrhu - max. 40 

bodov

Kvalita nadväzujúcich aktivít - max. 30 

bodov



Odporúčania externých
hodnotiteľov

• Originalita a autenticita prihlášky

• Odpovedať na stanovené otázky konkrétne a zrozumiteľne

• Konzistentnosť → potreby – ciele – aktivity

• Cieľ / ciele definovať jasne a konkrétne, vrátane ich merania

• Plánovať primeraný počet účastníkov mobilít ku kapacitám
organizácie

• Definovať transparentné kritériá výberu účastníkov

• Opísať program / obsah mobilít, najmä dlhodobých

• Uviesť očakávané vzdelávacie výstupy

• Uznávať výsledky vzdelávania - Europass Mobility

• Začlenenie výstupov do bežného chodu organizácie



Národný tím expertov v OVP - inšpirácia

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


Platformy

✓ The Erasmus+ Project Results Platform = inšpirácia a vyhľadávanie partnerov

✓ Community of European VET practitioners | EPALE (europa.eu) = aj vyhľadávanie kurzov/partnerov, 
diseminácia na európskej úrovni, knižnica...

✓ eTwinning = diseminácia na európskej úrovni

✓ School Education Gateway (SEG) = vyhľadávanie kurzov

✓ Europass = Europass Mobility dokument

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://www.etwinning.sk/
http://schooleducationgateway.eu/
https://europa.eu/europass/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


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/


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/


Pripravované TCA v prvom polroku 2023

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

• 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/


Kontakty

Všeobecné

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
erasmusplus@saaic.sk
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

Odborné vzdelávanie a príprava

eraovp@saaic.sk

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