
Výzva 2019  

Výzva na predkladanie návrhov 2019 – Program Erasmus+ 

 

24. októbra 2018 bola zverejnená Erasmus+ Výzva na predkladanie návrhov 2019. 

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+: 

 

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

—    mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 

— spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus 

 

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov 

—               strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 

—    Európske univerzity 

— znalostné aliancie 

—          aliancie pre sektorové zručnosti 

—              budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

—           budovanie kapacít v oblasti mládeže 

 

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík 

— projekty v rámci dialógu s mládežou 

 

Činnosti programu Jean Monnet 

— katedry programu Jean Monnet 

— moduly programu Jean Monnet 

—     centrá excelentnosti programu Jean Monnet 

—      podpora v rámci programu Jean Monnet pre združenia 

— siete programu Jean Monnet 

—   projekty programu Jean Monnet 

 

Šport 

— partnerstvá spolupráce 

—    malé partnerstvá spolupráce 

—       neziskové európske športové podujatia 

 



Pozor! Univerzita Pavla Jozefa Šafárika môže podať iba jednu prihlášku na 
mobility s programovými krajinami (KA103) a jednu prihlášku na mobility s 
partnerskými krajinami (KA107), v ktorých budú zahrnuté všetky plánované 
mobility UPJŠ v Košiciach! Za prípravu prihlášok je zodpovedná 
inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+ na UPJŠ v Košiciach.    

Návrhy plánovaných mobilít s partnerskými krajinami zhromažďuje Referát 
pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach. Na predkladanie týchto návrhov 
budú pripravené pokyny – zverejnenie predpokladáme začiatkom novembra. 

 

 

Termín na predloženie žiadostí 

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) 

bruselského času. 

Kľúčová akcia 1 

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 5. februára 2019 

Mobilita jednotlivcov v oblasti vysokoškolského vzdelávania 5. februára 2019 

Mobilita jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského 
vzdelávania a vzdelávania dospelých 

5. februára 2019 

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 30. apríla 2019 

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 1. októbra 2019 

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus 14. februára 2019 

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus – spoločná výzva EÚ-Japonsko 1. apríla 2019 

 

Kľúčová akcia 2 

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 5. februára 2019 

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 21. marca 2019 

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 30. apríla 2019 

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 1. októbra 2019 

Európske univerzity 28. februára 2019 

Znalostné aliancie 28. februára 2019 

Aliancie pre sektorové zručnosti 28. februára 2019 

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 7. februára 2019 

Budovanie kapacít v oblasti mládeže 24. januára 2019 

 



Kľúčová akcia 3 

projekty v rámci dialógu s mládežou 5. februára 2019 

30. apríla 2019 

1. októbra 2019 

 

Akcie programu Jean Monnet 

Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty 22. februára 2019 

 

Športové akcie 

Partnerstvá spolupráce 4. apríla 2019 

Malé partnerstvá spolupráce 4. apríla 2019 

Neziskové európske športové podujatia 4. apríla 2019 

 

Úplné znenie výzvy je dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN, príručku k programu 

Erasmus+ pre rok 2019 nájdete na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_sk. 

 

 

 


