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Čo je projekt financovaný 

EÚ grantom? 

Financovanie cez rozvíjanie projektov, čiastočne 

financované Európskou komisiou (EK) 

 najväčšie % financované EK 

 

Napríklad: 80%- EK; zostávajúcich 20 % -spolufinancovanie 

koordinátora & partnerov participujúcich na udalosti, náklady 

na zamestnancov atď.... 

 

 Ako začať? 

 Preskúmať relevantné výzvy na predkladanie 

návrhov pre váš sektor na webových 

stránkach EK cez príslušné programy  

 Zhodnotiť možnosti a prípustnosť zapojenia sa 

organizácie v projekte. 



Ako pripraviť úspešnú 

žiadosť  

1. Koncepcia projektu 

 
 Inovatívne a jasné (jazyk, hlavný zámer a ciele) 

 Zhoda medzi vašimi cieľmi a EU grantovými 

programmi & politickými cieľmi 

 Súbor konkrétnych cieľov (špecifický / merateľný / 
dostiahnuteľný / realistický / časovaný) 

 Dobre definované priame a nepriame cieľové 

skupiny 

 Rôzni a kompetentní parnteri 

 Užitočné,vyhnutné aktivity   

 Povedomie o finančných dôsledkoch a záväzkov 

 „Čo nedokážeš 
vysvetliť 
jednoducho, 
tomu 
dostatočne 
dobre 
nerozumieš. „ 
 
Albert Einstein 



Ako pripraviť úspešnú 

žiadosť  

2. Koordinátor projektu musí zvážiť: 
 V súvislosti s ľudskými zdrojmi: 

 Znalosť pravidiel EÚ 

 Jazykové a multikulturálne zručnosti 

Motivácia 

 V súvislosti s financovaním: 

 Spolufinancovanie  

 Účtovný systém  

Centralizovaná vs. necentralizovaná administrácia 

projektu 

 Schopnosť znášať finančný rytmus EÚ (preddavky a 

schvaľovanie,...) 

Časové plánovanie 

 

 

Úspech 
prichádza 
vtedy, keď sa 
príprava 
stretne s 
príležitosťou. 



Ako pripraviť úspešnú 

žiadosť  

3. Prístup postupných krokov 

 

 Začnite malými projektmi ako partner 

 Budujte vlastné kapacity 

 Vytvorte motiváciu a stotožnenie sa vo vašom 

tíme 

 Vytvorte svoju sieť  

 Preskúmajte existujúce finančné toky 

 Rozvíjajte vlastnú koncepciu projektu a veďte 

tento proces 

 

 

 

 



Relevatné f inančné toky v 

EÚ pre váš sektor (dnes) 
• LLP (Lifelong learning) – Program celoživotného 

vzdelávania 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php 

• Program PROGRESS  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=987  

• IPA (Instrument for Pre-accession Assistance - DG 

Enlargement) - Nástroj predvstupovej pomoci  

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balk

ans/e50020_en.htm 

• EUROPE FOR CITIZENS – Európa pre občanov 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 

• FP7 (R&D) – 7. rámcový program (veda a výskum) 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

• ESF 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325 
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Program celoživotného 

vzdelávania   

  

Comenius 
Prvá fáza 

vzdelávania, od 
materských škôl, 
cez základné a 

stredné 

Erasmus 
Vysoké 
školstvo 

Leonardo 
da Vinci 

Odborné 
vzdelávanie a 

prípravu 

Grundtvig 
Všetky vzdelávacie 

príležitosti pre 
dospelých, ktoré nie 

sú prevažne 
odborného zamerania, 

či už je to formálne, 
neformálne a / alebo 

neformálne 

Key Activity 1 (KA1) zahŕňa zásady spolupráce a inovácie v 
celoživotnom vzdelávaní 

Key Activity 2 (KA 2) pokrýva jazyky 

Key Activity 3 (KA 3) zahŕňa vývoj obsahu založeného na IKT 

Key Activity 4 (KA 4) pokrýva šírenie a využívanie výsledkov 



Program celoživotného 

vzdelávania  

Všeobecné priority 

 

• 1. Rozvíjať stratégie pre celoživotné vzdelávanie a mobilitu 

• 2. Podporovať spoluprácu medzi svetom vzdelávania a odbornej 

prípravy a svetom práce 

• 3. Podporovať počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu 

učiteľov, školiteľov a riadiacich pracovníkov v inštitúciách 

vzdelávania a odbornej prípravy 

• 4. Podporovať získavanie kľúčových kompetencií prostredníctvom 

systému vzdelávania a odbornej prípravy 

• 5. Podporovať sociálne začlenenie a rodovú rovnosť vo 

vzdelávaní a odbornej príprave vrátane integrácie migrujúcich 

osôb a Rómov 

 

„..podporovanie prístupu k vzdelávacím príležitostiam (vrátane 

príležitostí elektronického vzdelávania) pre ľudí so zdravotným 

postihnutím je strategickou prioritou a vzťahuje sa na program 

ako celok.“ (LLP Všeobecné priority 2012, str. 10) 

 

 



Čo ďalej? 

• Erasmus for All (Erasmus pre všetkých) 

• Rights and Citizenship Programme (Program 

základné práva a občianstvo) 

• Programme for Social Change and Innovation 

(Program sociálnej zmeny a inovácie) 

• Europe for Citizens 2014-2020 (Európa pre 

občanov) 

• ESF 2014-2020 

• Horizon 2020 

 

 

 



Erasmus pre všetkých  

𝑬𝒓𝒂𝒔𝒎𝒖𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍  

= 

 𝐿𝐿𝑃 

+ 

𝑌𝑜𝑢𝑡ℎ 𝑖𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

+ 

𝐸𝑟𝑎𝑠𝑚𝑢𝑠 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠 

+ 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑢𝑠 

+ 

𝐴𝑙𝑓𝑎 

+ 

𝐸𝑑𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘 

+ 

𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠 

 

 



Erasmus pre všetkých  

Cieľ:   

 

zlepšenie zručností ľudí a nakoniec aj ich 

zamestnateľnosti, ako aj na podporu modernizácie 
vzdelávania a odbornej prípravy 

 

• Väčší dôraz na mobilitu 

• Plánovaný rozpočet: 19 biliónov € 

• Zjednodušené pravidlá 

• Oprávnenosť rozšírená na viac susedských krajín 

(Balkán, etc.) 

• http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ 
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Erasmus pre všetkých  

  

Key action 
1  

Mobilita 
vzdelávania 

• Mobilita pracovníkov 

• Mobilita študentov 

• Mobilita absolventov  

• Mobilita mladých 
 

Key action 
2 

Spolupráca 

• Strategické 
partnerstvá 

• Vedomostné a 
odborné aliancie 

• IT platformy 

• Budovanie kapacít 

Key action 
3 

Reforma 
politiky 

• Otvorená metóda 
koordinácie a 
európskeho semestra 

• EU nástroje 

• Politický dialóg 



Program základné práva 

a občianstvo  

Základné práva a občianstvo 2014-2000 
= 

DAPHNE: ochrana detí, mladých  ľudí a žien pred 

všetkými formami násilia, prevencia násilia  

+ 

Progress: antidikriminácia &  rôznosť & rodová rovnosť 

+ 

Základné práva a občianstvo: ochrana práv 

dieťaťa, boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, 

homofóbia… 

 

 



Program základné práva 

a občianstvo  

Cieľ:  

pomôcť, aby boli práva a slobody občanov účinné v 

praxi tým, že sú lepšie známe a dôsledne 
uplatňované v celej EÚ.  

Bude tiež podporovať:  

• práva dieťaťa 

• zásady zákazu diskriminácie (rasy alebo etnického 

pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, 

zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie)  

• rovnosť pohlaví (vrátane projektov na boj proti násiliu 

páchanému na ženách a deťoch) 

• Plánovaný rozpočet: 387 Million € 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm


Program sociálnej zmeny 

a inovácie  

 

Program sociálnej zmeny a inovácie 

2014-2020 

= 
EURES: Európske služby zamestnanosti 

+ 

Progress: Sociálna inovácia a experiment 

+ 

Mikrofinancovanie Progress: vybraným 

poskytovateľom mikroúverov  umožňuje zvýšiť 

objem poskytnutých úverov 

 

 



Program sociálnej zmeny 

a inovácie  

 

Cieľ:  

k podpore zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci 

EÚ v súlade so stratégiou EÚ 2020 zameranej na 

inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast pre Európu 

 

 

Plánovaný rozpočet: 429 Million € 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId

=89&newsId=1093 
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Európa pre občanov 

2014-2020 

Cieľ :  

posilnenie povedomia a zvýšenie kapacity pre 
občiansku účasť na úrovni Únie => 

 

• Rozpútať diskusiu, reflexiu a spoluprácu ohľadom 

povedomia, integráciu Únie a históriu 

 

• Rozvíjať porozumenie občanov a ich kapacity 

podieľať sa na procese tvorby politiky Únie a rozvíjať 

príležitosti na solidaritu, spoločenskú angažovanosť a 

dobrovoľníctvo na úrovni 

 

Plánovaný rozpočet: 229 Million € 

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1383_en.pdf  
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Európsky sociálny fond 

2014-2020 

Cieľ:  

Zlepšenie možností zamestnávania, podpora 

vzdelávania a celoživotného vzdelávania, zlepšenie 

sociálneho začlenenia, prispievanie k boju proti 

chudobe a rozvíjanie inštitucionálne kapacity verejnej 
správy 

 

• Plánovaný rozpočet : 84 Billion € 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en 
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Horizont 2020 

Cieľ:  

Horizont 2020 je Rámcový program EÚ pre výskum a 

inovácie. Je zameraný na zabezpečenie globálnej 

konkurencieschopnosti Európy. 

3 prioritné osi: 

1. Excelentná veda 

2. Vedúce postavenie priemyslu 

3. Spoločenské výzvy 

 inteligentná, zelená a integrovaná doprava 

 Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 

 Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 

Plánovaný rozpočet: 80 Billion € 

• http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en

.cfm?pg=home&video=none 
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Záver 

Pozerajte sa kam šliapete 

 

Myslite na udržateľnosť projektu 

 

Projekt a jeho financovanie by malo byť 

začlenené do stratégie vašej organizácie   

 

Neváhajte sa opýtať ľudí a organizácií, ktoré 

majú skúsenosti s grantmi EÚ a 

financovaním! 

 



Ďakujem 

EASPD 

Av. d'Auderghem/ Oudergemlaan 63 

1040 Bruxelles 

+32 22 82 46 10 

www.easpd.eu 

info@easpd.eu 

 


