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Program Erasmus+  
 

Kontext programu Erasmus+ 

 

Erasmus+ je novým programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorý sa bude realizovať v rokoch 

2014 – 2020. Program Erasmus+ bol schválený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

č. 1288/2013:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=SK.  

 

Program Erasmus+ zlučuje a nahrádza doterajšie programy Európskej únie: 

 Program celoživotného vzdelávania (a jeho podprogramy Comenius, Erasmus, 

Leonardo da Vinci a Grundtvig) 

 Mládež v akcii 

 programy medzinárodnej spolupráce – Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink 

a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami, 

 pričom po prvý krát je jeho súčasťou aj oblasť športu. 

 

Filozofia a ciele programu Erasmus+ 

 

           Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie 

inštitucionálnych partnerstiev a podpora politík na základe medzisektorového prístupu, 

zameraná na podporu všetkých sektorov vzdelávania (vysokoškolského vzdelávania, 

odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci 

s mládežou, vzdelávania dospelých). Strategické ciele programu Erasmus+ vychádzajú 

zo stratégie Európa 2020 a ET 2020.  

 

Program Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti 

vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť 

študentom, žiakom, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou 

a dobrovoľníkom stráviť časť svojho vzdelávania či odbornej prípravy v zahraničí a zlepšiť 

tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa 

môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev spoločne používať inovácie 

vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti práce s mládežou. Nová akcia Šport podporuje 

aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj 

problémy ako sú ovplyvňovanie výsledkov zápasov, doping, násilie a rasizmus. 

 

Krajiny zapojené do programu Erasmus+ 

 

 Členské štáty Európskej únie,  

 kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny EÚ,  

 krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (v súčasnosti s výnimkou 

Švajčiarska), 

 krajiny, na ktoré sa vzťahuje Európska susedská politika, resp. uzavreli s Európskou 

úniou dohody umožňujúce ich účasť na programoch EÚ. 

 

Rozpočet programu Erasmus+ 

 

Rozpočet programu Erasmus+ bol stanovený na roky 2014 – 2020 vo výške 14,77 

mld. EUR na sedem rokov realizácie programu v účastníckych krajinách, čo predstavuje 40-

percentný nárast objemu výdavkov na túto oblasť oproti predchádzajúcim programom. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=SK
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Rozpočet programu bol v roku 2014 navýšený aj o finančné prostriedky určené na rozvoj 

medzinárodnej dimenzie vysokoškolského vzdelávania s tretími krajinami, a to z rôznych 

externých nástrojov Európskej únie. Na spoluprácu s partnerskými krajinami v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania vyčlenila EÚ dodatočné zdroje vo výške 1,68 mld. EUR. 

Rozdelenie rozpočtu programu Erasmus+ predstavuje nasledovný graf: 

 
Graf č. 1: Rozdelenie rozpočtu programu Erasmus+ 

 

 
 

Štruktúra programu Erasmus+ 

 
           Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované a centralizované.  

Decentralizované akcie sú riadené národnými agentúrami v každej účastníckej krajine 

programu. Centralizované akcie sú riadené priamo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, 

audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA). Pre záujemcov o spoluprácu 

s krajinami mimo Európskej únie a ostatnými krajinami programu (tzv. partnerskými 

krajinami) existujú v každej národnej agentúre kontaktné body (International Contact Points) 

a v partnerských krajinách sú vytvorené Národné kancelárie Erasmus+. 

 
 V programe Erasmus+ sú na komunikačné účely zachované názvy doterajších 

sektorových podprogramov:  

 

 Comenius (školské vzdelávanie),  

 Erasmus (vysokoškolské vzdelávanie), 

 Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie a príprava), 

 Grundtvig (vzdelávanie dospelých),  

 Mládež v akcii (mládež),  

 Erasmus Mundus (spolupráca vysokých škôl s tretími krajinami),  

 Jean Monnet (oblasť európskych štúdií).  

 kapitola Šport zameraná na masový šport realizovaný na neziskovej báze v rozsahu 

stanovených priorít. 

 

Program Erasmus+ podporuje nasledovné kľúčové  aktivity:  

 

1. Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (mobilitné projekty) – mobilita pedagogických 

http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
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zamestnancov v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, mobilita žiakov 

a pedagogických zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave, mobilita študentov 

a pedagogických zamestnancov vysokých škôl z krajín zapojených do programu 

a tretích krajín, výmeny mládeže, dobrovoľnícka služba (najmenej 63 % rozpočtu); 

2. Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov (projekty partnerstiev) 
– projekty strategických partnerstiev; partnerstiev medzi svetom práce a inštitúciami 

vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane nových typov projektov nazvaných znalostné 

aliancie a aliancie pre sektorové zručnosti, a projekty podporných IT platforiem, 

vrátane eTwinningu (najmenej 28 % rozpočtu); 

3. Podpora reforiem politík (najmä centralizované aktivity) – podpora politického 

dialógu, národných centier ekvivalencie a uznávania dokladov, štruktúrovaného 

dialógu s mladými ľuďmi, sietí Eurydice (aktualizácie informácií a štúdie k aktuálnym 

otázkam národných systémov vzdelávania), Euroguidance (spolupráca národných 

centier v oblasti kariérového poradenstva) a Eurodesk (európsky informačný portál pre 

mládež a pracovníkov s mládežou) (najmenej 4,2 % rozpočtu). 

 

Novou a doteraz nerealizovanou aktivitou v programe Erasmus+ bude nástroj záruk 

za študentské pôžičky pre študentov, ktorí študujú v druhom cykle vysokoškolského 

vzdelávania v inej krajine zapojenej do programu.  

 

Zabezpečenie  programu Erasmus+ na národnej úrovni 
 

Národným orgánom pre program Erasmus+ je Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

Za realizáciu programu Erasmus+ sú v Slovenskej republike zodpovedné dve 

organizácie, ktoré na základe toho pôsobia ako národné agentúry programu Erasmus+:  

 

 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ktorá 

pôsobí ako Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej 

prípravy (www.saaic.sk), 

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá sa stala Národnou agentúrou pre 

oblasť mládeže a športu (www.iuventa.sk). 

   

           Program Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých sektoroch 

vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu. Akékoľvek slovenské 

verejné, súkromné alebo neziskové organizácie aktívne zapojené v týchto oblastiach môžu 

požiadať o finančné prostriedky z programu za podmienok zverejnených v príslušnej Výzve 

na podanie žiadostí. 

 

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ 

 

 webové sídlo programu Erasmus+ v Slovenskej republike www.erasmusplus.sk 

 webové sídlo Európskej komisie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_sk.htm. 

http://www.saaic.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://web.saaic.sk/erasmusplus/site/index.php?sw=41&submenu=2
http://web.saaic.sk/erasmusplus/site/index.php?sw=41&submenu=2
http://www.erasmusplus.sk/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm

