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Partnerstvá pre spoluprácu vs. Strategické partnerstvá 

• Strategické partnerstvá (SP) 
 

• Programové obdobie 2014 -2020 
• SP podporujúce inovácie 

• SP podpor. výmenu osvedč. postupov 

• Školské výmenné partnerstvá 

 

• Rozpočtové kategórie 
• Jednotkové príspevky 

• Reálne náklady 

 

• Partnerstvá pre spoluprácu 
 

• Programové obdobie 2021 – 2027 
• Malé partnerstvá 

• Kooperačné partnerstvá 

 

 

• Sumy celkových jednorazových 
platieb 



Vaše príležitosti pre zapojenie vo výzve 2022 

• Malé partnerstvá KA210 
 

• Min. 2 org. z 2 krajín programu 

• Ďalší partneri: len programové krajiny:  
• Krajiny EÚ a  

• Tretie krajiny pridružené k programu 

 (IS, NO, TR, NM, RS, LI) 

• Nováčikovia, menej skúsené org. 

• 6 – 24 mesiacov 

• Granty:  30 000 € 

  60 000 € 

 

• Kooperačné partnerstvá KA220 
 

• Min. 3 org. z 3 krajín programu 

• Ďalší partneri:   
• Programové krajiny a  

• V odôvodnených prípadoch tretie krajiny  

 nepridružené k programu okrem  BY 

• Skúsenejšie org. v projektovej práci 

• 12 – 36 mesiacov 

• Granty: 120 000 € 

  250 000 € 

  400 000 € 



Kooperačné partnerstvá KA220 

• Ciele 
• Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom nadnárodnej a medzisektorovej 

spolupráce 

• Riešenie spoločných potrieb a priorít v oblasti vzdelávania 

• Budovanie kapacít organizácií 

• Transformácia a zmeny vedúce k zlepšeniam a novým prístupom k vzdelávaniu 
 

 



Kooperačné partnerstvá KA220 

• Európske priority 
 Horizontálne priority 

1. Inklúzia a diverzita 

2. Digitalizácia 

3. Ochrana životného prostredia 

4. Občianska angažovanosť a participácia 

 

 Sektorové priority (ŠV, OVP, VŠ, VD) 
• V Sprievodcovi programom Erasmus+ 

 erasmusplus.sk -> Výzvy -> Dokumenty -> Výzva 2022  
 

 



Kooperačné partnerstvá KA220 

• Národné priority 
Európska priorita v národnom kontexte na Slovensku: 

 

• Inklúzia a diverzita 

 

pre všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy 
 

 



Online formulár žiadosti 

 
 

 Termín predkladania žiadostí 
 

23. marec 2022   

 do 12:00  
 
 

 

 



Projektový cyklus 

• Kľúčové aspekty 
1. Partnerstvo 

2. Analýza potrieb 

3. Ciele projektu 

4. Aktivity a výsledky 

5. Očakávaná zmena a dopad 

6. Diseminácia 
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4. Aktivity a výsledky 

• Naviazanie aktivít na ciele projektu, priority a ciele programu 
• Opodstatnené  aktivity s aktívnou účasťou partnerov 

• Primerané načasovanie, trvanie a počet aktivít 

• Transparentný výberový proces účastníkov v prípade vzdelávacích aktivít a 
primeraná podpora účastníkov 

• Konkrétne výstupy (príručky, pracovné listy, videá, online vzdelávanie...) a ich 
plánovaná integrácia do života organizácie 

 

Poznať seba 
ako 
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Stanoviť 
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Naplánovať 
aktivity 

Naplánovať 
výsledky 



Pravidlá financovania 

• Ponuka troch celkových jednorazových platieb = celková suma grantu na projekt  
• 120 000 € 
• 250 000 € 
• 400 000 € 

 
• Výber celkovej jednorazovej platby 

• Zohľadnenie potrieb, cieľov, aktivít a výsledkov projektu 
• V súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a spolufinancovania 
• Vlastný odhad celkových nákladov žiadateľa a partnerov 

 
• Pochybnosti pri výbere jednorazovej platby 

• Zmenšiť rozsah projektu (zníženie počtu/rozsahu aktivít, zefektívnenie plán. nákladov) 
• Zväčšiť rozsah projektu (zvýšenie počtu/rozsahu aktivít, účastníkov, doplnenie výstupu)  

 
 
 



Pravidlá financovania – pracovné balíky 

• Rozdelenie celkovej sumy grantu na pracovné balíky 
• Pracovný balík = súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosiahnutiu špecifických cieľov 
• Dva typy pracovných balíkov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Balík Riadenie projektu – max. 20% z celkovej jednorazovej sumy grantu 

• Subdodávatelia – v odôvodnených prípadoch; nie na základné projektové aktivity; popis, 
vysvetlenie a suma uvedené pri konkrétnej aktivite; max. 20% z celkovej jednoraz. sumy grantu 

 

 

Riadenie projektu 

• Metodológia projektu 

• Riadenie partnerstva 

• Finančné riadenie projektu 

• Časový harmonogram  

Zvyšné pracovné balíky 

• Špecifické ciele 

• Aktivity a výstupy 

• Kvantitatívne a kvalitatívne indikátory 



Pravidlá financovania – logický diagram 

Ciele projektu 

Špecifický cieľ 3 Špecifický cieľ 2 Špecifický cieľ 1 

Pracovný balík 1 
Aktivita 1.1 
Aktivita 1.2 
Aktivita 1.3 

Očakávané výsledky 1 
Indikátor 1.1 
Indikátor 1.2 

Pracovný balík 2 
Aktivita 2.1 
Aktivita 2.2 
Aktivita 2.3 

Očakávané výsledky 2 
Indikátor 2.1 
Indikátor 2.2 
Indikátor 2.3 



Pravidlá financovania - Ganttov diagram 

Ganttov diagram Obdobie 1 Obdobie 2 Obdobie 3 Obdobie 4 

Riadenie projektu 

Pracovný balík 1 

Aktivita 1.1 

Aktivita 1.2 

Aktivita 1.3 

Pracovný balík 2 

Aktivita 2.1 

Aktivita 2.2 

Aktivita 2.3 



5. Očakávaná zmena a dopad 

• Dopad a jeho meranie 
• Dopad = zmena, ktorú projekt prinesie jednotlivcovi, organizácii, systému (zmena postojov, 

metód, prístupov, nástrojov, obsahu vzdelávania) 

• Interný (organizácia, zamestnanci, učiaci sa) aj externý (komunita, obec, štát) 

• Meranie dopadu: hodnotenie aktivít, výstupov, celého projektu (ako? kedy? kto?)  

• Indikátory = nástroje, ktorými meriame dosahovanie cieľov v určitom časovom úseku 

• Kvantitatívny i. = merateľný údaj matematicky overiteľný (počet alebo percento) 

• Kvalitatívny i. = popis udalostí, príčin a dôsledkov, skúseností 

  - merateľný pomocou metód prideľovania bodov 

 
Poznať seba 

ako 
organizáciu 

Identifikovať 
potreby 

Zohľadniť 
priority  

a ciele E+ 

Stanoviť 
ciele 

projektu 

Naplánovať 
aktivity 

Naplánovať 
výsledky 

Špecifikovať 
dopad 



Pravidlá financovania - Indikátory 

• Kvantitatívne indikátory 
•   Počet 

• Účastníkov na podujatiach, 
stretnutiach, vzdelávacích, 
diseminačných aktivitách 

• Návštev webovej stránky projektu, 
stiahnutí projektových výstupov 

• Percento 
• Študentov/učiteľov, ktorých 

zručnosti sa zlepšili 

• Učiteľov, ktorí aktívne používajú 
výstupy projektu vo výučbe 

 

 

 

 

• Kvalitatívne indikátory 
• Zlepšenie kompetencií zamestnancov, 

učiacich sa z organizácií projektového 
partnerstva, účastníkov projektu 

• Spokojnosť  partnerských organizácií s 
účasťou na projekte, s komunikáciou 

• Spokojnosť účastníkov projektu so 
vzdelávacími aktivitami, materiálmi, 
lektormi 

• Porovnanie výsledného stavu riešenej 
problematiky a výsledkov projektu so 
stavom pred začiatkom realizácie 
projektu 

 

 



Pravidlá financovania - Indikátory 

• Koľko indikátorov?   
• primerane, aby meranie indikátorov nezaberalo viac času ako realizácia projektových 

aktivít 

• Zásady 
• Naviazanie indikátorov na špecifické ciele 

• Schválenie projektovými partnermi  

• Overiteľnosť, zrozumiteľnosť aj pre externé prostredie 

• Jednoduchý a lacný spôsob zberu údajov 

• Pomôcka 
• ImpactTool: archiv.erasmusplus.sk -> Knižnica -> Tipy a triky 

 



Pravidlá financovania – príklad na logický diagram 

Zlepšenie zručností učiteľov v 3D modelovaní 

Zavedenie nových prístupov 

PB3: Implementácia 
A3.1 Diseminácia výstupov 
A3.2: Zavádzanie programu 
A3.3: Monitoring na žiakoch  

 

V3: Vzdelávací program 
zavedený 

I3.1: Počet zapojených škôl, uč., ž. 
I3.2: Zlepšenie prospechu ž. v INF 

Zjednotenie prístupov 

PB2: Vzdelávací program 
A2.1: Tvorba vzdel. programu 
A2.2: Testovanie vzdel. progr. 
A2.3: Zlepšenie vzdel. progr. 

 

V2: Vzdelávací program 
vytvorený 

I2.1: Počet účastníkov testovania 
I2.2: Spätná väzba od účastníkov 

  

Porovnanie status quo  

PB1: Kvalifikácia + prostredie 
A1.1: Databáza vedom., zručn.  
A1.2: Komparácia ved., zručn. 
A1.3: Zverejnenie K. na webe 

V1: Komparácia vytvorená a 
zverejnená na webe 

I1.1 Počet stiahnutí Komp z webu 
 



Kvalitatívne hodnotenie žiadosti  



Kvalitatívne hodnotenie žiadosti  

Kritérium hodnotenia Maximálny počet bodov 

Relevantnosť 25 

Kvalita návrhu a realizácie projektu 30 

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce 20 

Vplyv 25 

Spolu za všetky kritériá 100 



Kvalitatívne hodnotenie žiadosti 

ODPORÚČANIE 

 

 Jasné 

 Ucelené (komplexné) 

 Presvedčivé (fakty) 

 

  INFORMÁCIE 



RELEVANTNOSŤ 

S cieľmi a prioritami akcie 
 

Účastníckych organizácií    

• profil, skúsenosti a aktivity účastníckych organizácií relevantné pre sektor 
 

Skutočná a primeraná analýza potrieb  
• v každej účastníckej organizácii a krajinách, kde pôsobia 

 

Synergie medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy 
 

Inovatívnosť, prípadne komplementárnosť  
 

Pridaná hodnota na európskej úrovni  

 
 

 

 



KVALITA NÁVRHU A REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Ciele projektu   

SMART 
riešia potreby a ciele účastníckych organizácií a cieľových skupín  

 

Navrhovaná metodika - jednoznačná, primeraná, uskutočniteľná, účinná 

Pracovný plán a fázy 

Nákladová efektívnosť 

Kontrola kvality, monitorovania a hodnotenia  
 

Zapojenie osôb s nedostatkom príležitostí do aktivít 

Digitálne nástroje a vzdelávacie metódy  

Ekologické postupy 

 

Aktivity odbornej prípravy, výučby a/alebo vzdelávania  

• Primeranosť: ciele, počet a profil účastníkov 

• Riadenie a forma podpory účastníkov 

• Uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov  
 

 
 

 

 

 



KVALITA PARTNERSTVA A PODMIENKY SPOLUPRÁCE 

Primeraná kombinácia účastníckych organizácií  
 

Zapojenie nových organizácií s menšími skúsenosťami 
 

Rozdelenie úloh – aktívne a vyvážené zapojenie všetkých účastníckych organizácií  
 

Účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie  
 

Pridaná hodnota zapojenia účastníckej organizácie z tretej krajiny nepridruženej 
k programu 
 

 
 

 

 



VPLYV 

Začlenenie výsledkov projektu  - účastnícke organizácie; počas aj po ukončení 
projektu 
 

Pozitívny vplyv projektu  - účastníci, účastnícke organizácie, širšia komunita 
 

Potenciál využitia výsledkov projektu  - mimo účastníckych organizácií: miestna, 
regionálna, národná alebo európska úroveň 

 

Šírenie výsledkov - čo/ako/komu/kedy/v akom rozsahu  
 

Voľná dostupnosť projektových výsledkov, otvorené licencie 
 

Udržateľnosť vplyvu projektu 

 
 

 
 
 



Kvalitná žiadosť o grant - ODPORÚČANIE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

POTREBY CIELE 
CIEĽOVÉ 
SKUPINY 

ÚČAST. 
ORGANIZ. 

AKTIVITY 

VÝSLEDKY 
 VYUŽITIE VPLYV 

J U P / I 



Časový harmonogram výzvy 2022/KA220 

 

• Podanie žiadosti:      23.3.2022, do 12.00 SEČ 

• Výsledky hodnotenia žiadostí:    polovica augusta 2022 

• Vystavenie zmluvy o poskytnutí  grantu:   koniec augusta 2022 

• Začiatok projektu:      1.9. – 31.12.2022 

• Trvanie projektu:      od 12 do 36 mesiacov 

• Termín ukončenia projektu:    najneskôr 31.12.2025  

  

  





KONTAKTY 

 
 

 

 

 

 

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 
 
Konzultácie 
erasmusplus@saaic.sk 
 
Technická podpora: helpdesk@saaic.sk pri vypĺňaní a podávaní žiadosti  

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



