
 
 
 

Erasmus+ 
  

 
Čo tento program 
prináša v oblasti 
vzdelávania, 
prípravy, podpory 
mladých ľudí a 
športu? 



INFORMÁCIE O 
PROGRAME 
ERASMUS+ 
 
Tento program kombinuje 
7 európskych programov 
vzdelávania a prípravy 
a programov pre mladých 
ľudí a po prvýkrát je jeho 
súčasťou aj oblasť športu 
 
Celkový rozpočet je 14,7 
miliardy EUR, čo 
predstavuje nárast o 40 % 
 



INFORMÁCIE O 
PROGRAME 
ERASMUS+ 
 
Viac vzdelávacích 
príležitostí  
v zahraničí pre  
študentov a  
učiteľov 
 
Granty a školenia EÚ 
pre približne 4 milióny 
ľudí a 125 000 inštitúcií 
 
  
 
 



Rozpis rozpočtu 

MOBILITA JEDNOTLIVCOV V 
OBLASTI VZDELÁVANIA 

Minimálne 63 % 

SPOLUPRÁCA V OBLASTI 
INOVÁCIÍ A VÝMENY 

OSVEDČENÝCH POSTUPOV 
Minimálne 28 % 

PODPORA REFORMY POLITIKY 
4,2 % 



ŠTÚDIUM A 
VZDELÁVANIE V 
ZAHRANIČÍ 
 
2 milióny študentov 
programu vyššieho 
vzdelávania 
 
500 000 mladých ľudí sa 
zapojí do výmenných 
pobytov ako dobrovoľníci 
alebo účastníci  
 
650 000 odborných 
učňovských programov a 
stáží v zahraničí 



ŠTÚDIUM A VZDELÁVANIE 
V ZAHRANIČÍ 
 
200 000 študentských pôžičiek 
pre študentov 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia 
 
25 000 grantov pre študentov 
2. stupňa vysokoškolského 
štúdia v rámci spolupráce 
viacerých univerzít 
 
 
 
 



MOBILITA 
PRACOVNÍKOV 
 
800 000 pedagógov a 
pracovníkov s mládežou 
získa nové vyučovacie  
a vzdelávacie metódy v 
zahraničí 



ZNALOSTNÉ ALIANCIE  
 
150 aliancií  
1500 inštitúcií vyššieho vzdelávania a spoločností 

 
ALIANCIE PRE SEKTOROVÉ ZRUČNOSTI 
 
150 aliancií  
2 000 poskytovateľov vzdelávania a prípravy a 
spoločností 



STRATEGICKÉ 
PARTNERSTVÁ 
 
Medzisektorová 
spolupráca v oblasti 
vyššieho vzdelávania, 
odborného vzdelávania 
a prípravy, školského 
vzdelávania, 
vzdelávania dospelých 
a neformálneho 
vzdelávania mládeže 
 
25 000 partnerstiev 
 
125 000 inštitúcií 
 



 
 
 

ŠPORT 
 
600 partnerstiev pre 
spoluprácu vrátane 
neziskových športových 
podujatí 
 
3 000 partnerských 
organizácii sa zúčastní na 
projektoch spolupráce 
 
Každoročné Športové fórum 
EÚ zamerané na dialóg so 
zainteresovanými stranami v 
oblasti športu 

 
 



JEAN MONNET 
 
Program Jean Monnet 
podporí 400 učiteľských 
miest a 600 krátkych 
kurzov na celom svete 
 
Na celom svete bude 
podporených viac ako 100  
centier excelentnosti 
  
 



 
 
 

ERASMUS+ PRINÁŠA… 
  

Integrovaný a dostupnejší 
program 
 
Opätovné zameranie na 
zručnosti potrebné na 
získanie zamestnania  
 
Nové príležitosti na 
modernizovanie vyučovania  
a vzdelávania 
 
Nové partnerstvá medzi 
vzdelávaním a pracovným 
trhom 



 
 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE 
NA ADRESE: 

 
ec.europa.eu/erasmus-plus 
 
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE NA 
SOCIÁLNYCH SIEŤACH 

 
Twitter: #ErasmusPlus 
Facebook: Erasmus+ 
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