Oznam o Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016
Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na
predkladanie návrhov na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové
projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program
poskytuje ﬁnančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce
na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže
a športu.
Táto výzva na prekladanie návrhov sa týka nasledovných akcií
programu Erasmus+:
• Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
• Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií
a výmena osvedčených postupov
• Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík
• Jean Monnet
• Šport (centralizované aktivity)

jednotlivcov
Kľúčová akcia 1 – Mobilita
oblasti mládeže
• Mobilita jednotlivcov v
– 2. február 2016

O ﬁnančné prostriedky z programu
Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek
verejný alebo súkromný subjekt
aktívne pôsobiaci v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu.
Okrem toho môžu skupiny mladých
ľudí pôsobiace v oblasti práce
s mládežou, hoci nie nevyhnutne
v kontexte mládežníckej organizácie,
požiadať o finančné prostriedky na
mobilitu mladých ľudí a pracovníkov
s mládežou v oblasti vzdelávania, ako
aj na strategické partnerstvá v oblasti
mládeže.

Kľúčová akcia 3 - Stretn
utia mladých ľudí a
ľudí zodpovedných za roz
hodnutia v oblasti
mládeže
• Stretnutia mladých ľudí
a ľudí zodpovedných
za rozhodnutia v oblasti ml
ádeže –
2. február 2016, 26. apríl 20
16, 4. október 2016

oblasti
• Mobilita jednotlivcov v
prípravy –
j
rne
vzdelávania a odbo
2. február 2016
Kľúčová akcia 2 - Spoluprá
ca v oblasti
inovácií a výmena osved
• Mobilita jednotlivcov
čen
ých
postupov
v oblasti mládeže –
26. apríl 2016
• Strategické partnerstvá
v oblasti
v
co
mládeže – 2. február 2016,
• Mobilita jednotliv
26. apríl 2016, 4. október
v oblasti mládeže –
2016
4. október 2016
• Strategické partnerstvá
v oblasti
vzdelávania a odbornej prí
• Spoločné magisterské
pravy
– 31. marec 2016
študijné programy
Erasmus Mundus –
• Znalostné aliancie, Alianc
ie pre
18. február 2016
sektorové zručnosti – 26.
február 2016
• Veľké podujatia
• Budovanie kapacít v ob
lasti
Európskej
vysokoškolského vzdelávan
–
žby
slu
ia –
dobrovoľníckej
10. február 2016
1. apríl 2016
• Budovanie kapacít v ob
lasti mládeže –
2. február 2016, 1. júl 2016

nnet
Činnosti programu Jean Mo
excelentnosti,
• Katedry, moduly, centrá
te, projekty
podpora pre združenia, sie
– 25. február 2016
Športové akcie
• Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu,
ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa
športu 2016 – 21. január 2016
• Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu,
ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu
2016 – 12. máj 2016
• Malé partnerstvá spolupráce – 12. máj 2016
• Neziskové európske športové podujatia,
ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa
športu 2016 – 21. január 2016
• Neziskové európske športové podujatia,
ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu
2016 – 12. máj 2016

Termín na predkladanie návrhov:
Návrhy projektov sa budú podávať on-line. Všetky termíny na predkladanie návrhov uvedené nižšie sa končia
o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.
Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto
internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm
Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania
v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy. Národná stránka programu Erasmus+ je: www.erasmusplus.sk.
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