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Erasmus+

Erasmus+ 
2021 - 2027

Obohacovanie životov a  
otváranie nových obzorov   
prostredníctvom programu EÚ pre 

vzdelávanie, odbornú prípravu,  
mládež a šport

Rozpočet programu Erasmus+  
sa odhaduje na  

 26,2 € miliardy1

,  
čo v porovnaní s predchádzajúcim 

programom (2014 – 2020) predstavuje 
takmer dvojnásobné financovanie. 

K tomu ešte treba pripočítať približne   

2,2 € miliardy   
z nástroja EÚ pre vonkajšiu spoluprácu2. 

70% rozpočtu bude 
slúžiť na podporu 

príležitostí mobility   
pre všetkých v kontexte 

celoživotného vzdelávania. 

Mobilita v rámci programu Erasmus+ pozitívne vplýva 
na vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj 
tým, že zlepšuje znalosti, zručnosti a postoje, zlepšuje 
zamestnateľnosť, pomáha budovať dôveru a nezávislosť, 
podnecuje zvedavosť a inovácie, podporuje porozumenie 
iným ľuďom a vytvára pocit európskej spolupatričnosti.

30% rozpočtu sa investuje do projektov 
spolupráce a činností zameraných na 
rozvoj politiky,  
v rámci ktorých organizácie budú získavať skúsenosti v oblasti 
medzinárodnej spolupráce, posilňovať svoje kapacity, rozvíjať 
inovačné koncepcie, vymieňať si osvedčené postupy a vytvárať 
siete. Vďaka týmto akciám bude Erasmus+ zohrávať dôležitú 
úlohu pri posilňovaní odolnosti a podpore obnovy a inovácií v 
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu.

1 Rozpočet programu Erasmus+ predstavuje 24,574 miliardy 
eur v bežných cenách ako súčasť nového VFR (2021 – 2027) a 
dodatočné navýšenie o 1,7 miliardy eur v cenách z roku 2018.

2 Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI) a Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sk
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Erasmus+ v skratke
Podporuje priority a činnosti sta-
novené v európskom vzdelávacom 
priestore, akčnom pláne digitálneho 
vzdelávania a v programe v oblasti 
zručností pre Európu; prispieva k re-
alizácii Európskeho piliera sociálnych 
práv, vykonávaniu stratégie EÚ pre 
mládež na roky 2019 – 2027 a rozvo-
ju európskeho rozmeru v športe.

Ponúka príležitosti na mobilitu a spo-
luprácu v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, odborného vzdelávania 
a prípravy, vzdelávania dospelých a 
školského vzdelávania (vrátane vzde-
lávania a starostlivosti v ranom det-
stve), a to aj pre pracovníkov v oblasti 
mládeže a športu.

Kladie silný dôraz na sociálne začle-
nenie, zelenú a digitálnu transfor-
máciu, ako aj na podporu účasti mla-
dých ľudí na demokratickom živote.

Ide o program určený pre všetkých: je 
inkluzívnejší pre osoby s nedostatkom 
príležitostí a prístupnejší pre malé or-
ganizácie.

Investuje do pokrokových študijných 
oblastí, ako sú zmena klímy, digitálne 
zručnosti, čistá energia, umelá inteli-
gencia, zdravotné vedy atď.

Podporuje hlavné iniciatívy, ako sú  
európske univerzity, odborné centrá 
excelentnosti a DiscoverEU.

Podporuje športové projekty na miest-
nej úrovni, a teda propaguje zdravý 
životný štýl. 

Rozširuje možnosti mobility a spolu-
práce za hranice Európy. 

Zabezpečuje spoluprácu, budovanie 
kapacít, výmeny, vytváranie sietí a 
politickú podporu pre organizácie a 
reformy v oblasti vzdelávania, odbor-
nej prípravy, mládeže a športu.

Cieľom nového programu je zvýšiť kva-
litatívny vplyv svojich akcií a zabezpečiť 
rovnaké príležitosti. Na tento účel bude 
program oslovovať ľudí rôzneho veku a z 
rôznych kultúrnych, sociálnych i ekono-
mických prostredí. Zameria sa na osoby 
s nedostatkom príležitostí vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím, s ťažkosťa-
mi pri vzdelávaní alebo s migrantským 
pôvodom, ako aj na ľudí žijúcich vo vi-
dieckych a vzdialených regiónoch.

V súlade s prioritami akčného plá-
nu digitálneho vzdelávania sa v rám-
ci programu bude rozvíjať dostupné a 
špičkové digitálne vzdelávanie, podporí 
sa kapacita učiteľov, školiteľov a pra-
covníkov s mládežou atď. využívať digi-
tálne nástroje a obsah, a bude sa testo-
vať a podporovať diaľkové vzdelávanie, 
ako aj zmiešané vzdelávanie. Mobilitné 
akcie programu poskytnú väčší počet 
príležitostí na získanie a rozvoj digitál-
nych zručností vďaka iniciatívam, ako je 
napríklad program stáží v rámci inicia-
tívy Digitálna príležitosť.

Vykonávanie programu sa pre účast-
níkov výrazne digitalizuje a zjed-
noduší, a to najmä vďaka iniciatíve 
európska študentská karta a prepra-
covanej architektúre IT pre príjemcov a 
vykonávacie orgány. 

Inklúzia a rozmanitosť Digitálny Erasmus+ Zelený Erasmus+

V súlade s Európskou zelenou dohodou 
pôjde program príkladom a bude po-
vzbudzovať účastníkov, aby využívali 
dopravu s nižšími emisiami uhlíka ako 
alternatívu k lietaniu. Financovanie v 
rámci programu Erasmus zároveň po-
putuje na prehlbovanie znalostí a chá-
panie udržateľnosti a opatrení v oblasti 
klímy, aby si Európania osvojovali kom-
petencie potrebné na budovanie udrža-
teľných spoločností, životného štýlu a 
hospodárstiev svetovej kvality.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sk
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
https://europa.eu/youth/strategy_sk
https://europa.eu/youth/strategy_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_sk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=sk
https://europa.eu/youth/discovereu_sk
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
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Príležitosti na mobilitu
Mobilita študentov a zamestnancov je hlavnou činnosťou 
programu Erasmus+. Očakáva sa, že počas trvania 
programu sa na činnostiach mobility v zahraničí zúčastní 
približne 10 miliónov jednotlivcov vrátane študentov, 
žiakov, profesorov, učiteľov a školiteľov vo všetkých 
sektoroch. Vďaka jedinečnej príležitosti vyskúšať si život, 
štúdium, odbornú prípravu alebo cestovanie v zahraničí 
účastníci získavajú sebadôveru a tzv. mäkké zručnosti, 
objavujú rôzne kultúry a budujú siete medziľudských a 
profesijných vzťahov s ľuďmi z iných krajín. To podporuje 
ich zamestnateľnosť a aktívnu účasť v spoločnosti a 
prispieva k väčšiemu sociálnemu začleneniu a posilneniu 
európskej identity.

Vďaka pružnejšiemu formátu i trvaniu mobilít budú 
mať študenti vysokoškolského vzdelávania ešte viac 
príležitostí študovať alebo absolvovať stáž v Európe aj 
mimo nej. V každej etape cesty im bude naporúdzi nová 
mobilná aplikácia Erasmus+.

Novinka

 ● Vo vysokoškolskom vzdelávaní sa v rámci zmiešaných 
intenzívnych programov bude kombinovať online vzde-
lávanie a tímová práca s krátkodobou fyzickou mobilitou 
v zahraničí. 

 ● Nový program zdvojnásobuje počet príležitostí ponúkaných 
študentom odborného vzdelávania v oblasti krátkodobej 
vzdelávacej mobility i dlhodobej mobility (ErasmusPro) a 
otvára tieto príležitosti aj krajinám mimo Európy.

 ● Z programu Erasmus+ sa bude financovať aj krátkodobá a 
dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov; zahraničný pobyt si 
budú môcť vyskúšať tak jednotlivci, ako aj celé triedy.

 ● Program bude podporovať aj mobilitu vzdelávajúcich sa 
dospelých: bude ponúkať prispôsobené príležitosti na od-
bornú prípravu a vzdelávanie pre dospelých, ktorí by mohli 
mať prospech z osobného rozvoja alebo podstatného zlep-
šenia kľúčových kompetencií. 

 ● V záujme podpory účasti na demokratickom živote, 
sa v rámci programu podporia miestne a nadnárodné ini-
ciatívy pod vedením neformálnych skupín mladých ľudí 
alebo mládežníckych organizácií. Cieľom bude podnietiť 
angažovanosť v občianskej spoločnosti a učiť mladých, 
ako sa podieľať na jej fungovaní, a to formou činností s 
účasťou mládeže.

 ● Po úspešnej pilotnej fáze bude neoddeliteľnou súčasťou 
zložky programu Erasmus+ zameranej na mládež aj ini-
ciatíva DiscoverEU Mladí vo veku 18 rokov dostanú šancu 
cestovať po Európe až jeden mesiac – ideálne po železnici. 
Iniciatíva DiscoverEU spája mladých Európanov a umožňu-
je im objavovať bohaté kultúrne dedičstvo Európy. Zároveň 
ich vybavuje kľúčovými kompetenciami a životnými zruč-
nosťami a nabáda mladých ľudí, aby si osvojili udržateľné 
cestovné návyky.

 ● Činnosti v oblasti mobility budú doplnené o možnosti učenia 
sa jazykov prostredníctvom nástroja online jazykovej pod-
pory Erasmus+ (OLS) alebo iných foriem jazykovej podpory. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_sk
https://europa.eu/youth/discovereu_sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_sk
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Projekty spolupráce
V rámci programu Erasmus+ sa zvýši podpora projek-
tov, ktoré posilňujú spoluprácu a výmenu postupov, čo 
kľúčovým aktérom umožní lepšie využívať nové tech-
nológie, koncipovať inovačné metódy výučby, odbornej 
prípravy a vzdelávania, podporovať neformálne vzde-
lávanie a rozvíjať spoločné nástroje a činnosti. 

Novinka

 ● Vďaka novým drobným partnerstvám bude môcť program 
využívať širšie spektrum zainteresovaných strán. Níz-
ke sumy grantov, krátke trvanie a jednoduché požia-
davky môžu uľahčiť vstup novým subjektom a malým 
organizáciám.

 ● Zavŕšením zavádzania iniciatívy „Európske univerzity“ sa 
umožní hĺbková a systémová spolupráca medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, čím sa zvýši kvalita a konku-
rencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania. 

 ● V rámci nového programu sa plne rozvinú platformy centier 
excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, Budú po-
skytovať špičkové odborné zručnosti, podporovať podnika-
teľské činnosti a posilňovať začleňovanie a inovácie.

 ● Vďaka pedagogickým akadémiám programu Erasmus sa 
združia odborné znalosti a poskytne sa odborná príprava 
pre učiteľov a školiteľov, a to aj v oblasti online a dištanč-
ného vzdelávania, a zabezpečí sa začlenenie žiakov a štu-
dentov s nedostatkom príležitostí. 

 ● Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus 
budú mať nové prvky zamerané na zvýšenie účasti inšti-
túcií vysokoškolského vzdelávania partnerských krajín a 
vytvorenie jedinečných príležitostí na študentskú mobilitu 
v Európe aj mimo nej. 

 ● V záujme podpory inovácie, tvorivosti a účasti sa v novom 
programe budú podporovať partnerstvá orientované na 
budúcnosť, rozsiahle projekty, ktorých cieľom je identifiko-
vať, rozvíjať, testovať a/alebo hodnotiť inovačné koncepcie, 
ktoré majú potenciál rozsiahleho používania, a zlepšovať 
systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

 ● Budovanie kapacít s inštitúciami v partnerských krajinách 
na celom svete v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 
a športu doplní už existujúce činnosti budovania kapacít na 
poli vysokoškolského vzdelávania a mládeže. 

 ● Športový rozmer programu sa posilní podporou partner-
stiev spolupráce a neziskových športových podujatí s cie-
ľom zvýšiť informovanosť o úlohe športu v rôznych ob-
lastiach, ako je sociálne začlenenie, rovnaké príležitosti či 
zdraviu prospešné pohybové aktivity. 

Podpora  
rozvoja politiky 
a spolupráce
Program poskytuje podporu na rozvoj 
politiky a spoluprácu na úrovni EÚ, čím 
prispieva k vnútroštátnym reformám a 
modernizácii v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a športu. Tieto ciele sa 
okrem iného dosahujú formou partnerského 
učenia a výmen, analytickej práce, 
prieskumov, štúdií a spolupráce s inými 
medzinárodnými organizáciami. 

Projekty v rámci iniciatívy Európska 
mládež spolu spoločne podporia rozvoj 
štruktúrovanej spolupráce medzi rôznymi 
mládežníckymi organizáciami, ktorá bude 
mať silnejší nadnárodný charakter a bude 
prebiehať online aj offline s cieľom budovať 
alebo posilňovať partnerstvá zamerané 
na solidaritu a inkluzívnu demokratickú 
účasť všetkých.

Akcie Jean Monnet

Akcie Jean Monnet budú naďalej významne prispievať 
k úvahám o európskej integrácii, pretože budú podpo-
rovať znalosti a povedomie o záležitostiach EÚ. Nový 
program zvyšuje príležitosti na výučbu, učenie sa a 
diskusie o EÚ.

Novinka
Program Jean Monnet pre školy rozšíri akcie 
nad rámec univerzít na školy a iné inštitúcie 
vzdelávania a odbornej prípravy.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_sk
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_sk


Chcete sa  
dozvedieť viac? 

Viac informácií o všetkých možnostiach, ktoré ponúka program Erasmus+,  
nájdete na jeho webovej stránke.  

O financovaných projektoch si zasa môžete prečítať na platforme 
výsledkov programu Erasmus+.  

Program riadia a realizujú Európska komisia, národné agentúry  
a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ak sa chcete zapojiť do programu Erasmus+, navštívte tieto platformy : 

eTwinningová platforma    pre učiteľov a zamestnancov škôl.

Portál School Education Gateway   pre učiteľov, tvorcov politík a výskumných  

pracovníkov v oblasti vzdelávania.

Platforma EPALE    pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých. 

Európsky portál pre mládež   a   Youthpass   pre mladých  

ľudí a mládežnícke organizácie.

Sledujte nás na 
sociálnych médiách 

 

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

 

@EUErasmusPlus
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