
  

PRÍPRAVNÉ NÁVŠTEVY A STRETNUTIA

Výzvy: 1. štvrťrok 2014 a 4. štvrťrok 2014

Cieľ: nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie 
predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov 
za účelom naplánovania spoločného projektu, 
pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj spolupráce, 
predovšetkým pripravenie projektového zámeru pre 
jedno z ďalších opatrení Štipendijného programu 
EHP Slovensko

Aktivity: 
a) prípravná návšteva
b) organizácia prípravného stretnutia

Oprávnený žiadateľ: organizácia (nie jednotlivec), 
a to vysoká škola alebo stredná škola so sídlom 
na Slovensku, v Nórsku, na Islande alebo 
v Lichtenštajnsku 

Celková alokácia: 25 380 EUR
Maximálny grant: 4 500 EUR
Spolufinancovanie: nevyžaduje sa
Trvanie návštevy/stretnutia: maximálne 5 dní

Tento program je spolufinancovaný z Grantov EHP  
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kontakt:

SAIA, n. o. 
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1

tel.: 02/59 30 47 00, 59 30 47 11 
fax: 02/59 30 47 01

e-mail: spehp@saia.sk 
www.spehp.saia.sk

Štipendijný program 
EHP Slovensko

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzatvorenia

Alokácia 
(EUR)

Prípravné návštevy
február 
2014

máj
2014

15 228

Inštitucionálna 
spolupráca

marec 
2014

máj
2014

814 306

Mobilitné projekty
máj 
2014

jún 
2014

360 000

Prípravné návštevy
október 
2014

január 
2015

10 152

Mobilitné projekty
november 
2014

január 
2015

240 000

Inštitucionálna 
spolupráca

január 
2015

marec
2015

542 870

Island

Nórsko

Slovensko
Lichtenštajnsko



MOBILITNÉ PROJEKTY  
MEDZI VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Výzvy: 2. štvrťrok 2014 a 4. štvrťrok 2014

Cieľ: zvýšenie medzinárodnej mobility študentov, 
doktorandov a akademických pracovníkov vysokých 
škôl

Aktivity:
a) dlhodobá mobilita študentov (3 – 12 mesiacov) 

a doktorandov (1 – 12 mesiacov)
b) mobilita akademických pracovníkov – výučbové 

pobyty (3 dni – 6 týždňov; 5 hodín výučby)

Oprávnený žiadateľ: vysoká škola so sídlom 
na Slovensku, ktorá je držiteľom platnej Erasmus 
charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) a má 
za partnera min. 1 vysokú školu z donorských štátov, 
ktorá je taktiež držiteľom platnej ECHE

Celková alokácia: 600 000 EUR
Minimálny a maximálny grant: 25 000 –  80 000 EUR
Spolufinancovanie: nevyžaduje sa
Trvanie projektov: maximálne 18 mesiacov 
pri 1. výzve, 19 mesiacov pri 2. výzve

PROJEKTY INŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE 
V STREDOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Výzvy: 1. štvrťrok 2014 a 1. štvrťrok 2015

Cieľ: zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej 
inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní 
na Slovensku a v donorských štátoch. Prioritou je podporiť 
vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze 
reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu 
zo spolupráce všetkých zúčastnených strán.

Aktivity:
a) podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní 

zahŕňajúc aktivity zamerané na študentov, učiteľov 
a pracovníkov

b) podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní 
pri riešení tém spoločného záujmu

c) príprava nových učebných pomôcok a metód výučby
d) organizácia vedomostných súťaží 
e) organizácia letných environmentálnych škôl 
f ) organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov
g) odborný pobyt/prax študentských skupín a/alebo 

učiteľov
h) mobilita študentov s cieľom účasti na jednej z aktivít 

navrhnutých vyššie (a, d – g)
i) spolupráca študentov na diaľku
j) organizácia a účasť na odborných seminároch 

pre učiteľov
k) mobilita učiteľov s cieľom profesionálneho rozvoja 
l) mobilita pracovníkov škôl so zameraním na zlepšenie 

manažmentu stredných škôl 

Oprávnený žiadateľ: stredná škola so sídlom na Slovensku, 
ktorá má za partnera min. 1 strednú školu z donorských 
štátov

Celková alokácia (spoločne pre VŠ a SŠ): 1 357 176 EUR
Minimálny a maximálny grant: 30 000 – 100 000 EUR
Spolufinancovanie: min. 10 % oprávnených nákladov 
Trvanie projektov: 9 – 16 mesiacov pri 1. výzve,  
9 – 12 mesiacov pri 2. výzve

PROJEKTY INŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE 
MEDZI VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Výzvy: 1. štvrťrok 2014 a 1. štvrťrok 2015

Cieľ: zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej 
inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami 
na Slovensku a v donorských štátoch. Prioritou je podporiť 
vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) 
na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu 
a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán. 

Aktivity:
a) spolupráca akademických pracovníkov medzi 

inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch 
b) vytváranie spoločných študijných modulov 
c) príprava nových učebných pomôcok a metód výučby 
d) intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov 
e) príprava spoločných odborných článkov, publikácií 

ako výsledok spoločného projektu
f ) organizácia konferencií, seminárov, školení, 

workshopov, letných škôl 
g) stáže, odborná príprava študentov a doktorandov 

vo výskumných a iných organizáciách
h) krátkodobá mobilita študentov a doktorandov 
i) krátkodobá mobilita akademických pracovníkov 
j) krátkodobá mobilita expertov
k) krátkodobá mobilita vedúcich predstaviteľov 

a administratívnych pracovníkov

Oprávnený žiadateľ: vysoká škola so sídlom 
na Slovensku, ktorá má za partnera min. 1 vysokú školu 
z donorských štátov

Celková alokácia (spoločne pre VŠ a SŠ): 1 357 176 EUR
Minimálny a maximálny grant: 50 000 – 120 000 EUR
Spolufinancovanie: min. 10 % oprávnených nákladov
Trvanie projektov: 9 – 16 mesiacov pri 1. výzve,  
9 – 12 mesiacov pri 2. výzve

Donorskí partneri programu

Nórsko
SIU – Nórske centrum pre medzinárodnú 
spoluprácu vo vzdelávaní

www.siu.no

Island
RANNÍS – Islandské centrum pre výskum

www.rannis.is

Lichtenštajnsko
AIBA – Národná agentúra pre záležitosti 
medzinárodného vzdelávania

www.aiba.llv.li

Štipendijný program EHP Slovensko podporuje mobilitu 
študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých 
škôl, ako aj posilňuje bilaterálne a multilaterálne vzťahy 
v stredoškolskom i vysokoškolskom vzdelávaní medzi Slovenskom 
a donorskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).


