
Struktúra ramu Erasmus+

Akcie programu
Vzdelávanie a odborná príprava

Comenius / Erasmus / Erasmus Mundus / Leonardo da Vinci /
Grundtvi

Mládež

KAt Vzdelávacia
mobilita
jednotlivcvov

KA2 Spolupráca v oblasti
inovácií a výmeny
osvedčených
postupov

KA3 Podpora reformy
politík

Mobilita študentov vo všetkých cykloch vysokoškolského Mobilita mladých I'udí v neformálnych
vzdelávania za účelom štúdia aj stáže a informálnych vzdelávacích činnostiach formou
Mobilita žiakov a učňov odborného vzdelávania a prípravy na stáž mládežníckych výmen a dobrovoľníctva

Mobilitu pedagogických zamestnancov formou vyučovania, Mobilita osôb aktívnych v práci s mládežou alebo
asistents 'ch ob ov, účasťou na vzdelávaní v rámci mládežníckych organizácií

Medzinárodná mobilita študentov a pedagogických zamestnancov
do a zoartnerských kraiín v rámci vysokoškolského vzdelávania

Strategické partnerstvá s cieľom realizovať
spoločné iniciatíva v oblasti mládeže, aktívneho
občianstva, sociálneho začlenenia, účasti na

I I demokratickom živote a podnikavosti

Strategické partnerstvá medzi organizáciami zapojenými do
všeobecného a odborného vzdelávania s cieľom je vypracovať
a realizovať spoločné iniciatívy a výmenu skúseností

Znalostné aliancie, najmä medzi inštitúciami vysokoškolského
vzdelávania a svetom nráce

Realizácia politickej agendy Únie v oblasti mládeže
prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie

Zavádzanie nástrojov Únie na transparentnosť a uznávanie
kvalifikácií, najmä Europassu, EQF, ECTS, ECVET, EQAVET,
EQAR, ENQA a oodnorv sietí na úrovni Únie

Zavádzanie nástrojov Únie na transparentnosť a
uznávanie kvalifikácií v krajinách, najmä Youthpass-
u

Politický dialóg s európskymi aktérmi
a štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi

Rozvoj Európskeho fóra mládeže, stredísk zdrojov
re rozvoi nráce s mládežou a siete Eurodesk

Program Jean Monnet Podoora vyučovania a výskumu v oblasti euróoskei intezrácle

Podporné IT platformy pre všetky oblasti vzdelávania a odbornej
rípravy, vrátane e-Twinningu~---------------------

Budovanie kapacít, regionálna integrácia, modernizácia
vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách

Realizácia politickej agendy Únie v oblasti vzdelávania a
odbornej prípravy v kontexte otvorenej metódy koordinácie, ako aj
Bolonského a Kodanského procesu

Podpora činnosti akademických inštitúcií a združení pôsobiacich
v oblasti štúdií eurónskei integrácie

Podpora spolupráce v oblasti
masového športu
prostredníctvom

a rtnerstiev

Podpora neziskových
európskych športových
podujatí

Podpora tvorby politiky
športu založenej na dôkazoch

Erasmus+



Rozpočet programu Erasmus+

II vzdelávanie a odborná
priprava 77 ,5%

• mládež 10%

nástroj záruk 3,5%

II Jean Monnet 1,9%

iii šport 1,8%

iii národné agentúry 3,4%

tOj administratívne náklady
1,9%

Rozpočet pre časť vzdelávanie a odborná príprava
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IiíIvysokoškolské vzdelávanie 43%

iii odborné vzdelávanie il priprava 22%

školské vzdelávanie 15%

IiíIvzdelávanie dospelých 5%
- ----- -- - ----- - --- ------'

Bližšie informácie o novom programe Erasmus+ sú na stránke Európskej komisie:
http:// ec.eu ropa.eu/ education/news/20130719-erasmus-phlls-prépa ra~ion_en .btftl.

Informácie o realizácii programu na Slovensku budú zverejňované. na stréll~aclii
súčasných agentúr Programu celoživotného vzdelávania (http://www.saaic.sk) a

programu Mládež v akcii (http://www.iuventa.sk).

ERASMUS+
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) sa zriad'uje program Únie
.Erasmus+" pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý ~. sebe spojí

Program celoživotnébo vzdelávania, programy Mládež v akcii, Erasmus
Mundus, ALFA III, Tempus a Edulink. Súčasťou tohto spoločného programu je aj
časť venovaná športu. Prepojením formálneho, neformálneho vzdelávania a
informálneho učenia sa do jedného programu sa má dosiahnuť vzájomné
spolupôsobenie a podporiť medzisektorová spolupráca naprieč jednotlivými sektormi
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Program sa realizuje vobdobí od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Zahŕňa
nasledujúce oblasti, pričom sa rešpektujú osobitné potreby rôznych sektorov
v členských štátoch:
a) vzdelávanie a odborná príprava na všetkých úrovniach celoživotného vzdelávania,
vrátane školského vzdelávania (Comenius), vysokoškolského vzdelávania (Erasmus),
medzinárodného vysokoškolského vzdelávania (Erasmus Mundus), odborného
vzdelávania a prípravy (Leonardo da Vinci) a vzdelávania dospelých (Grundtvig);
b) mládež (Mládež 'v akcii), najmä v súvislosti s neformálnym vzdelávaním
a informálnym učením sa;
c) šport, najmä masový.

Všeobecný ciel' programu
Psogram prispieva k dosiahnutiu
• cieľov stratégie Európa 2020 a strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti

vzdelávania a odbornej prípravy ( ET 2020), ako aj udržateľného rozvoja
partnerských krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania,

celkových cieľov obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže
(2010 - 2018);

- cieľa rozvoja európskeho rozmeru v športe, najmä masového športu, v súlade s
pracovným plánom Únie pre šport; a

- podpory európskych hodnôt v súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii.

Pľ(')gtam pod:'pQruj~ten akcie a aktivity s potenciálnou európskou pridanou hodnotou,
kt'oréo prisp:iev:aju k dosiahnutiu všeobecného cieľa. Európska pridaná hodnota
programu je zabezpečená najmä ich nadnárodným charakterom, najmä pokiaľ ide o
mobilitu a spoluprácu zameranú na dosiahnutie udržateľného systémového vplyvu a
prínosom k účinnému využívaniu nástrojov Únie na transparentnosť a uznávanie
kva! ifikáci í.


