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PROGRAM

1) Zahájenie webinára
SAAIC & CZELO

2) Aliancie pre inovácie
Andrea Vojtková a Veronika Haberlandová (SAAIC)

3) Příklad dobré praxe
Jakub Štolfa (VŠB-TUO, Ostrava)

4) FTOP Portal
Veronika Haberlandová (SAAIC)

5) Q&A



SAAIC
SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú

spoluprácu)
 založená v roku 1992

Národná agentúra Erasmus+
 zodpovedná za 4 sektory (ŠV, OVP, VŠ, VD)
 Odbor riadenia projektov & Odbor kontroly projektov

Križkova 9, Bratislava

1. Národná agentúra Erasmus+
2. Euroguidance
3. Eurydice

erasmusplus

@saaic.sk

erasmusplus.sk

LinkedIn

Facebook

Instagram

Youtube

mailto:erasmusplus@saaic.sk
https://www.linkedin.com/company/saaic-n%C3%A1rodn%C3%A1-agent%C3%BAra-programu-erasmus?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
https://www.instagram.com/erasmusplus.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCezVQdoCRaXB14miG3Ddhjg


CZELO
DZS (Dům zahraniční spolupráce)
 Administrace 21 vzdělávacích programů a mezinárodních sítí

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu
 Poskytování aktuálních informací k evropským politikám 

vzdělávání a výzkumu, programům, výzvám a dalším 
dokumentům

 V Bruselu od roku 2005, agenda vzdělávání od 2021
 Tým 7 lidí
 Všechny služby poskytovány zdarma

Rue Montoyer 23, Brussels



CZELO - Vzdělávání

@CZELO_brussels

czelo.cz | LinkedIn

Facebook | Twitter

Youtube

Zviditelňování českých vzdělávacích subjektů v Bruselu, mezi 

partnery a zástupci EU institucí

Monitoring vývoje evropské vzdělávací agendy a politiky

Informace a konzultace k centralizovaným aktivitám Erasmus+ a 

Evropský sbor solidarity

Organizace akcí (konference, webináře, debaty apod.)

Podpůrný bod pro českou vzdělávací komunitu v Bruselu

Síťování a "Partner search"

http://www.czelo.cz/
https://www.linkedin.com/company/czech-liaison-office-for-education-and-research-in-brussels/
https://www.facebook.com/czelobrussels
https://twitter.com/CZELO_Brussels
https://www.youtube.com/channel/UCopf97CtgMG-6OvDPcgmdww


Erasmus+ 2021 – 2027 

nepriamo riadené aktivity priamo riadené aktivity 

riadené 
národnými 
agentúrami

CZELO

SAAIC

sektor

ŠV

OVP

VŠ

VD

Mládež

kľúčová 
akcia

KA1

KA2

riadené výkonnou agentúrou

EACEA (European Education and 
Culture Executive Agency)



Kto sa môže zapojiť do Erasmus+?

Krajiny pridružené k programu:
- všetky členské štáty EÚ + štáty EHP + kandidátske a potenciálne 
kandidátske krajiny (prístup ku všetkým akciám)

Krajiny nepridružené k programu:
- ostatné krajiny sveta



Erasmus+ 2021 – 2027 
horizontálne priority

inklúzia digitalizácia udržateľnosť participácia



Aliancie pre inovácie

Výzva 2022



Zdroje informácii
• Sprievodca programom
• Infowebinár EACEA z 2021
• Toolkit 2022
• Factsheet
• FTOP

EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021-2022-2021-06-08_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021-2022-2021-06-08_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/454e33e1-c1e4-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu


Aliancie pre inovácie
Ciele
• posilniť inovačnú kapacitu Európy
• navrhovať a vytvoriť nové učebné osnovy pre vysokoškolské 

vzdelávanie a OVP, ktoré podporujú rozvoj podnikateľského 
zmýšľania v EÚ

• rozvíjať digitálne/zelené zručnosti

Skupina 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky
Skupina 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností

vysoko-
školské 

vzdelávanie

odborné 
vzdelávanie 
a príprava

širšie socio-
ekonomické 
prostredie

výskum
spolupráca,

odovzdávanie 
vedomostí



Aliancie pre vzdelávanie a podniky 
(Skupina 1 / Lot 1)

Ciele
• posilnenie nových, inovačných a multidisciplinárnych prístupov k výučbe a vzdelávaniu;
• posilnenie sociálnej zodpovednosti podnikov;
• podpora zmyslu pre iniciatívnosť a podnikavých postojov, podnikateľského zmýšľania a 

zručností učiacich sa, pedagogických zamestnancov a ďalších pracovníkov v súlade s rámcom 
podnikateľských kompetencií (EntreComp);

• zlepšovanie kvality a relevantnosti zručností vypracovaných a osvedčených v rámci systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy; 

• uľahčovanie toku a spolutvorby vedomostí medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, 
odborného vzdelávania a prípravy, výskumu, ako aj medzi verejným a podnikateľským sektorom;

• budovanie a podpora účinných a efektívnych systémov vysokoškolského vzdelávania, odborného 
vzdelávania a prípravy, ktoré sú prepojené, inkluzívne a prispievajú k inováciám.



Aliancie pre vzdelávanie a podniky 
(Skupina 1 / Lot 1)

Aktivity

1. Podpora inovácie 
2. Rozvoj iniciatívnosti a podnikateľského zmýšľania, kompetencií a zručností
3. Podpora odovzdávania a výmeny vedomostí medzi sektormi vysokoškolského 

vzdelávania, OVP a podnikmi a výskumom
4. Identifikovanie potrieb v oblasti odolnosti, trhu a nových profesií



Aliancie pre vzdelávanie a podniky 
(Skupina 1 / Lot 1)

Podmienky
• trvanie 2 / 3 roky
• grant max. 1 mil. € pre 2-ročný projekt, 1,5 mil. € pre 3-ročný projekt

Partnerstvo
 koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z krajiny EÚ, resp. pridruženej k programu
 partneri = akékoľvek krajiny
 min. 8 partnerov z min. 4 krajín EÚ, resp. pridružených k programu
 min. 3 aktéri na trhu práce
 min. 3 poskytovatelia OVP a VŠ
 min. 1 vysoká škola a 1 poskytovateľ OVP ako plní partneri



Aliancie pre sektorovú spoluprácu v 
oblasti zručností  
(Skupina 2 / Lot 2)

Ciele
• vytváranie nových strategických prístupov a spolupráce na konkrétnych riešeniach v 

oblasti rozvoja zručností (z krátkodobého aj strednodobého hľadiska) 
• pakt o zručnostiach - mobilizovať a stimulovať všetky relevantné zainteresované strany, 

aby prijali konkrétne akcie na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily
riešiť potreby trhu práce, podporovať ekologickú a digitálnu transformáciu 

• pakt vychádza z koncepcie sektorovej spolupráce (Európsky program v oblasti 
zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť)

• aliancie – realizácia v 14 priemyselných ekosystémoch určených v Novej priemyselnej 
stratégii pre Európu

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102


Aliancie pre sektorovú spoluprácu v 
oblasti zručností  
(Skupina 2 / Lot 2)

Priemyselné ekosystémy

Cestovný ruch Mobilita-doprava-
automobilizmus

Letecko-
kozmonautický 

priemysel/obrana

Stavebníctvo Agropotravinárstvo Nízkouhlíkové 
energeticky náročné 
priemyselné odvetvia

Textilný priemysel

Tvorivé a kultúrne 
odvetvia

Digitálne technológie Energia z 
obnoviteľných zdrojov

Elektronika Maloobchod Ochrana a sociálne 
hospodárstvo

Zdravotníctvo



Aliancie pre sektorovú spoluprácu v 
oblasti zručností  
(Skupina 2 / Lot 2)

Aktivity

1. Vypracovanie strategického prístupu k sektorovej spolupráci v oblasti zručností
2. Navrhnutie základných európskych učebných plánov a programov odbornej prípravy 

pre celý sektor
3. Realizácia základných učebných plánov a programov odbornej prípravy
4. Navrhnutie dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do 

praxe po skončení projektu



Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností  
(Skupina 2 / Lot 2)

Podmienky
• trvanie 4 roky
• grant max. 4 mil. €
• 14 priemyselných ekosystémov (oblastí)

Partnerstvo
 koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z krajiny EÚ, resp. pridruženej k programu
 partneri = akákoľvek krajina
 min. 12 partnerov z min. 8 krajín EÚ, resp. pridružených k programu
 min. 5 aktérov na trhu práce
 min. 5 poskytovateľov OVP a VŠ
 min. 1 vysoká škola a 1 poskytovateľ OVP ako plní partneri



Hodnotiace kritériá
Relevantnosť projektu
• 25 bodov

Kvalita návrhu a realizácie  
projektu
• 30 bodov

Kvalita partnerstva a 
podmienok spolupráce
• 25 bodov

Vplyv
• 20 bodov

• minimum je 70 bodov a min. polovica bodov v každom kritériu
• rozpočet 62 miliónov € na obe skupiny
• termín na podanie žiadosti 15. september 2022 17:00



Ďakujeme za pozornosť
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