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Tlačová správa 

 

Konečná podoba nového programu Erasmus+ bola schválená aj Europarlamentom 

Konečnú podobu fungovania nového programu Erasmus+ schválili v utorok 18. mája 2021 aj poslanci 

Európskeho parlamentu (EP). Bol potvrdený rozpočet v celkovej výške vyše 28 miliárd eur na 

sedemročné obdobie a jeho štyri hlavné priority. Inklúzia a diverzita, ktorej cieľom je zabezpečiť 

rovnaké príležitosti vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, 

sociálnym či ekonomickým. Druhou je digitálna transformácia, ktorá reflektuje potreby modernej 

digitálnej doby a je orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií všetkým oblastiam 

vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. K novinkám patrí aj environmentálna udržateľnosť 

a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o 

klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie a poslednou je aktívna participácia, ktorá 

rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na 

demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou. 

Sabine Verheyen (EPP, DE), predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, uviedla: „Erasmus+ 

spája ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí, a pomáha tak formovať pravé európske spoločenstvo. 

Mladí ľudia a všetci tí, ktorí sa chcú učiť, študovať a spoznávať nových ľudí, bojujú v dôsledku pandémie 

s obrovskými prekážkami. Situácia osôb z marginalizovaného prostredia je však ešte ťažšia. Preto je 

teraz mimoriadne dôležité, aby im Európa podala pomocnú ruku a poskytla nástroje, ktoré im umožnia 

rozvíjať sa a vzájomne sa spoznávať. Na nikoho sa nesmie zabudnúť.“ 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s 

IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informovali 10. marca 2021 

o prípravách implementácie nového programu Erasmus+ 2021 – 2027 na Slovensku. Následne v súlade 

s Európskou komisiou spustili aj prvú Výzvu na predkladanie návrhov. Hladký prechod z 

predchádzajúceho programového obdobia zabezpečí aj skutočnosť, že schválené nariadenie nadobúda 

účinnosť spätne od 1. januára 2021. 

O schválení informoval portál europarl.europa.eu  

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2021/TS_Novy_Erasmusv.pdf
https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2021/TS_Vyzva_marec_fin.pdf
http://www.europarl.europa.eu/

