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NIVAM – Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje žiadateľov o finančnú podporu v decentralizovaných 
akciách programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, že v roku 2023 budú obzvlášť vítané projekty, ktoré riešia nasledujúce priority: 

Priority pre oblasť mládeže 

Inklúzia a rozmanitosť 

Cieľom programu EÚ Erasmus+ je podpora rovnosti príležitostí a prístupu, začlenenia a spravodlivosti vo všetkých jeho činnostiach. V rámci 
výberového procesu budú podporované tie projekty, ktoré plánujú realizovať projektové aktivity zamerané na sociálne začlenenie, zapájanie účastníkov/ 
demografických skupín s obmedzenými príležitosťami (napr. ľudia so zdravotným postihnutím, migranti, ľudia zo vzdialených/ťažko dostupných 
regiónov, ľudia čeliaci sociálno-ekonomickým ťažkostiam,  rôznym formám diskriminácie a pod.) a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.    
Tieto projekty majú prispievať k riešeniu prekážok, ktorým tieto skupiny čelia, ako aj zjednodušiť ich prístup k príležitostiam, ktoré ponúka program. 
 

Participácia – účasť na demokratickom živote, spoločné hodnoty a občianska angažovanosť 
Program Erasmus+ ponúka v oblasti mládeže mladým ľuďom možnosť realizovať projekty zamerané na rôzne témy, medzi ktorými sú napríklad aktívne 
občianstvo, budovanie demokratickej spoločnosti, európska integrácia, Európska únia, fungovanie inštitúcii EÚ, ako i medzinárodných organizácii.  
V rámci výberového procesu budú podporované tie projekty, ktoré plánujú realizovať projektové aktivity zamerané na podporu prvkov neformálneho 
vzdelávania, ktoré budujú postoje smerujúce k aktívnemu občianstvu v demokratickej spoločnosti a k budovaniu záujmu o dianie v miestnej komunite 
s presahom na európsky rozmer, čo má za následok budovanie spoločnej európskej identity a zdieľanie spoločných európskych hodnôt. V neposlednom 
rade je program EÚ Erasmus+ kľúčový aj pre napredovanie v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Európskej únie 
pre mládež na roky 2019 – 2027.   

Európskymi prioritami v národnom kontexte sú priority programu Erasmus+, ktoré boli vybrané ako obzvlášť relevantné pre Slovenskú republiku 
v danej výzve. Sú uvedené v nariadení o programe Erasmus+, v pracovnom pláne národnej agentúry na rok 2023 a sú schválené Ministerstvom školstva, 
vedy výskumu a športu SR. Pri hodnotení návrhov projektov sa zameranie na tieto priority bude zohľadňovať v hodnotiacom kritériu „relevantnosť“. 


