ERASMUS +
Výzva 2018
Kľúčová akcia 2 (KA2):
Strategické partnerstvá (SP) v OVP a VŠ
„Na čo nezabudnúť pri písaní projektu“

Termín: 21.marec 2018 do 12:00
Inštruktážne semináre
Košice - 23. 1. 2018; Bratislava - 31. 1. 2018

Projektový cyklus
POTREBY
Analýza potrieb

Hodnotenie
projektu/dopad

Boli
potreby
naplnené?

CIELE

Priority
Zloženie partnerstva
Šírenie výsledkov
Trvalá udržateľnosť

VÝSTUPY
VÝSLEDKY

AKTIVITY

Nadnárodné projektové stretnutia
Intelektuálne výstupy/testovanie
Multiplikačné podujatia
Vzdelávacie/vyučovacie/školiace
aktivity
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V závislosti od CIEĽOV sa strategické partnerstvá delia na:
 podporujúce inovácie:
ich súčasťou sú väčšinou intelektuálne výstupy
a multiplikačné podujatia



podporujúce výmenu osvedčených postupov:
„menšie“ strategické partnerstvá, s cieľom rozvíjať
a upevňovať siete, zdieľať postupy a metódy,
neoprávnené v sektore VŠ vzdelávania

Upozornenie: zaradenie prihlášky do sektora vzdelávania podľa
cieľovej skupiny prihlášky, t.j. pre koho sú jej
výstupy určené

Priority
 Európske priority - horizontálne a sektorové
Ciele a téma prihlášky sa musia viazať aspoň na jednu
horizontálnu alebo sektorovú európsku prioritu

 Európske priority v národnom kontexte
http://erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2018/Narodne_priority_2018.pdf

 Operačné ciele
http://erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2018/2018_operacne_ciele.pdf
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Európske priority - horizontálne
HP1: Získavanie relevantných a vysoko kvalitných zručností
a kompetencií
HP2: Sociálne začlenenie

HP3: Otvorené vzdelávanie a inovatívne postupy v
digitálnej ére
HP4: Posilnenie náboru, výberu a zaučenie pedagógov

HP5: Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií
HP6: Udržateľné investovanie, výkon a efektívnosť
HP7: Hodnota európskeho kultúrneho dedičstva
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Európske priority – sektorové pre VŠ
 Riešenie nedostatkov a nesúladu zručností:
a) zavádzanie predmetov, v kt. je v súčasnosti nedostatok
zručností
b) tvorba a rozvoj kurikúl, relevantné pre trh práce a
potreby spoločnosti
- on-line a kombinované vzdelávanie, vzdelávanie prácou,
multidisciplinárne vzdelávanie, nové modely hodnotenia
 Rozvoj systémov na sledovanie absolventov, výsledky
absolventov
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Európske priority – sektorové pre VŠ – pokr.
 Odborný rast učiteľov s cieľom zvýšiť kvalitu výučby
 Podpora a odmeňovanie excelentnosti vo výučbe a
rozvoji zručností
 Inkluzívne systémy VŠ vzdelávania súvisiace s okolitými
komunitami
 Inovácie – podpora tvorivosti, podnikateľského myslenia
a zručností, spolupráca vzdelávania s výskumom
 Zlepšenie inštitucionálnej a systémovej úrovne riadenia
a financovania
 Internacionalizácia, uznávanie mobility, podpora zmien
v súlade s Bolonskými princípmi a nástrojmi
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Európske priority – sektorové pre OVP
 Rozvoj inštitucionálnych partnerstiev podporujúcich
vytváranie a realizáciu stratégie internacionalizácie
učiacich sa a učňov v OVP
 Rozvoj partnerstiev zameraných na podporu vzdelávania
prácou vo všetkých jeho formách
 Vytváranie spätnej väzby na prispôsobovanie opatrení OVP
založených na výsledkoch, vrátane vytvárania alebo
testovania systémov na sledovanie absolventov, ako súčasti
systémov zabezpečovania kvality
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Európske priority – sektorové pre OVP – pokr.
 Ďalšie posilňovanie kľúčových kompetencií v počiatočnom a
ďalšom OVP (predovšetkým čitateľských, matematických a
digitálnych)
 Zlepšovanie prístupu k odbornej príprave a kvalifikáciám pre
všetkých, s osobitným dôrazom na osoby s nízkou úrovňou
zručností, prostredníctvom ďalšieho OVP; uznávanie
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa
 Zavedenie systematických prístupov a možností na
počiatočný a ďalší odborný rozvoj učiteľov odborného
vzdelávania, školiteľov/majstrov odbornej prípravy a
mentorov v školskom, ako aj pracovnom prostredí
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Európske priority v národnom kontexte
 pre VŠ nie sú
 pre OVP:
- Rozvoj partnerstiev zameraných na podporu vzdelávania
prácou vo všetkých jeho formách
- Vytváranie spätnej väzby na prispôsobovanie opatrení
OVP založených na výsledkoch, vrátane vytvárania
alebo testovania systémov na sledovanie absolventov,
ako súčasti systémov zabezpečovania kvality
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Operačné ciele – spoločné pre všetky sektory
 Posilniť medzisektorový rozmer SP
 Podporovať synergiu a spoluprácu medzi oblasťou
vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce
 Podporovať rozvíjanie kompetencií učiteľov
 Posilniť zapojenie organizácií, ktoré pracujú so
znevýhodnenými osobami
 Podnecovať zapojenie miestnych, regionálnych a štátnych
orgánov zodpovedných za vzdelávanie a odbornú prípravu s
cieľom zapojiť špecifické skupiny a typy organizácií
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Zloženie partnerstva
 Minimálne 3 partneri z 3 krajín programu
 Rôznorodosť partnerov s rôznymi skúsenosťami
 VŠ z programových krajín musia mať ECHE chartu
 „Newcomers“ sú vítaní
 Partneri z partnerských krajín len za predpokladu, že
bez ich účasti by nebolo možné naplniť ciele projektu
 Možnosť zapojiť do aktivít asociovaných partnerov – ale
bez možnosti financovania
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Oprávnené aktivity/rozpočet
1. Manažment a implementácia projektu (Riadenie a realizácia
projektu)
2. Nadnárodné projektové stretnutia - projektové stretnutia
partnerov na účely vykonávania a koordinácie projektu
3. Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity
4. Intelektuálne (duševné) výstupy – inovačné hmatateľné
výstupy projektu medzinárodného významu
5. Multiplikačné podujatia - semináre, konferencie za účelom
predstavenia a šírenia intelektuálnych výstupov
6. Mimoriadne náklady – subdodávky, nákup tovaru a služieb
7. Špeciálne potreby – na podporu osôb so ZŤP
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Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity
Typ aktivity/činnosti:

Relevantné pre:

Trvanie okrem dní cesty:

zmiešaná mobilita učiacich sa
(fyzická + virtuálna mobilita)

všetky oblasti vzdelávania

5 dní-2 mesiace fyzickej
mobility

intenzívne študijné programy

vysokoškolské vzdelávanie

Pre študentov:5d-2m
Pre učiteľov:1d-2m

dlhodobé výučbové pobyty
alebo pobyty spojené s
odbornou prípravou

všetky oblasti vzdelávania

2 – 12 mesiacov

krátkodobé spoločné podujatia
odbornej prípravy
zamestnancov/pracovníkov

všetky oblasti vzdelávania

3 dni-2 mesiace
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Upozornenie: aktivity sú oprávnené, len ak:
 sú potrebné na dosiahnutie cieľov projektu a prinesú pridanú
hodnotu celému partnerstvu
 sa realizujú v krajinách zapojených organizácií alebo sídlach
EÚ (Brusel, Frankfurt, Luxemburg, Štrasburg, Haag)

 u partnerov z partnerských krajinách je možné zo
vzdelávacích aktivít realizovať iba krátkodobé aktivity
zamestnancov (spoločné podujatia odbornej prípravy
zamestnancov, IP pri VŠ)
 multiplikačné podujatia sa môžu organizovať aj v sídle
asociovaných partnerov, ak je to dostatočne zdôvodnené
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Reálne
náklady

• Mimoriadne náklady – žiada sa 75% reálnych
nákladov
• Mimoriadne (cestovné) náklady pri
vzdelávacích aktivitách – 80%
• Špeciálne potreby – 100%

Rozpočet

Jednotkové
príspevky

•Manažment a implementácia, Nadnárodné
projektové stretnutia, Intelektuálne
výstupy, Multiplikačné podujatia,
Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity
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Hodnotenie prihlášky a odporúčania
 Hodnotenie oprávnenosti – národná agentúra
 Kvalitatívne hodnotenie – 2 externí hodnotitelia

princíp proporcionality pri hodnotení (malý, veľký projekt)
prihláška môže byť financovaná, len ak:
• dosiahla min. 60 zo 100 bodov
• súčasne získala min. 50% bodov za každé hodnotiace
kritérium
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Kvalitatívne hodnotenie:
 relevantnosť/význam projektu - max. 30 bodov
 kvalita návrhu a realizácie projektu - max. 20 bodov
 kvalita projektového tímu a podmienky spolupráce max. 20 bodov
 dopad a šírenie výsledkov - max. 30 bodov

SPOLU – max. 100 bodov
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Odporúčania hodnotiteľov:
 Kvalitná analýza potrieb
 Zdôvodnenie významu projektu a jeho prepojenie na
priority
 Prínos musí byť pre všetkých zapojených partnerov
 Inovatívnosť
 Konkrétne odpovede, nezovšeobecňovať a neopakovať text
prihlášky
 Kvalitne vypracovať všetky fázy projektu
 Plánované aktivity musia slúžiť na naplnenie cieľa projektu
 Primeraný rozpočet, súlad plánovaného rozpočtu s textom
prihlášky
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Odporúčania NA:
 Pretaviť zaujímavú myšlienku do celého projektu (nastaviť vhodnú
metodiku a reálne meranie dopadu; dôkaz o širšom využívaní
výsledkov, nielen v zapojených krajinách; udržateľnosť výsledkov
projektu)
 Zvážiť, či žiadateľ má dostatočnú prevádzkovú a finančnú kapacitu
 Podpora zo strany vedenia organizácie (časová, finančná motivácia,
pomoc pri riešení problémov)
 Prihlášku pripravovať spolu s partnermi (obsah a aj financie)
 Pozorne pripraviť rozpočet – súlad s fin. pravidlami
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Ďalšie kroky po schválení prihlášky
 žiadateľ dostane oficiálny list o výsledkoch výberového
procesu a spätnú väzbu od externých hodnotiteľov
najneskôr do 4 mesiacoch po termíne
 finančná zmluva medzi žiadateľom-koordinátorom a NA
- august-september 2018
Kalendár splátok grantu:
- trvanie do 24 mesiacov: 80% + 20%
- trvanie 24 – 36 mesiacov: 40% + 40% + 20%
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Ďakujeme za pozornosť.
erasmusplus@saaic.sk
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