Čo je Erasmus+
Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a
modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Na tento sedemročný
program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Ide o 40-percentný nárast (v porovnaní so
objemom výdavkov v rámci predošlých programov), čo je dôkazom toho, že Európska
únia myslí svoj záväzok investovať do týchto oblastí vážne.
Erasmus+ umožní, aby sa viac ako 4 milióny Európanov mohli uchádzať o zahraničné
štúdium, odbornú prípravu, pracovnú stáž alebo dobrovoľnícku prácu v zahraničí.
Erasmus+ bude podporovať nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami
pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť
vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu, aby sa odstránili nedostatky v
zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.
V rámci programu sa budú podporovať aj vnútroštátne opatrenia na modernizáciu
systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. V oblasti športu sa Erasmus+ bude
sústrediť na projekty na miestnej úrovni a činnosti zamerané na cezhraničné problémy,
akými sú boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, doping, násilie a rasizmus.
Erasmus+ spája sedem existujúcich programov EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a mládeže a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. Tento integrovaný program
ponúka viac možností spolupráce v oblasti vzdelávania , odbornej prípravy , mládeže a
športu . V porovnaní s predchádzajúcimi programami má jednoduchšie pravidlá účasti a
financovania.

Kľúčové údaje: Erasmus+ (2014 – 2020)
Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR
Z rozpočtu EÚ pre vonkajšiu činnosť boli pridelené ďalšie
zdroje v sume 1,68 miliardy EUR na financovanie činností
realizovaných v spolupráci s tretími krajinami (partnerskými
krajinami).

Celkové možnosti
mobility

Viac než 4 milióny ľudí

Vysokoškolské
vzdelávanie

Približne 2 milióny študentov

Študenti odborného
vzdelávania a prípravy

Približne 650 000 študentov

Mobilita zamestnancov

Približne 800 000 prednášajúcich, učiteľov, školiteľov,
vzdelávacích pracovníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľnícke programy
a programy výmeny
mladých ľudí

Viac než 500 000 osôb

Systém záruk za
študentské pôžičky
(magisterské štúdium)

Približne 200 000 študentov

Spoločné magisterské
študijné programy

Viac než 25 000 študentov

Strategické partnerstvá

Približne 25 000 partnerstiev medzi 125 000 školami,
inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy,
vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých,
mládežníckymi organizáciami a podnikmi

Znalostné aliancie

Viac než 150 aliancií medzi 1 500 inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie sektorových
zručností

Viac než 150 aliancií medzi 2 000 inštitúciami odborného
vzdelávania a prípravy a podnikmi

Bližšie informácie:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm
http://www.erasmusplus.sk/

