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KA3 – Podpora reformy politiky
Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
(2019/C 349/09)

1. Cieľ
Celkovým cieľom tejto výzvy je podporovať vytvorenie a rozvoj platforiem nadnárodnej spolupráce tzv. centier
excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (centrá excelentnosti v OVP), aby sa prepojili centrá pôsobiace v danom
miestnom kontexte na európskej úrovni.
Prostredníctvom platforiem nadnárodnej spolupráce sa spoja centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré:
— majú spoločné záujmy v konkrétnych odvetviach alebo priemyselných odboroch (napr. aeronautike, elektromobilite,
zdravotnej starostlivosti, cestovnom ruchu atď.) alebo
— spoločne vypracúvajú inovačné prístupy k riešeniu spoločenských, technologických a hospodárskych výziev (ako sú
napr. zmena klímy, digitalizácia, umelá inteligencia, ciele udržateľného rozvoja, integrácia migrantov, podpora
študentov so zdravotným postihnutím/špeciálnymi potrebami, zvyšovanie úrovne zručností osôb s nízkou úrovňou
zručností/nízkou úrovňou kvalifikácie atď.).
Platformy vytvoria referenčné miesta pre odborné vzdelávanie na svetovej úrovni. Budú inkluzívne a prostredníctvom nich
sa spoja existujúce centrá excelentnosti v OVP v rôznych krajinách alebo sa rozšíri model tak, že prepoja dobre etablované
centrá excelentnosti v OVP v jednej krajine s partnermi v iných krajinách, ktorí majú v úmysle zriadiť centrá excelentnosti
v OVP vo svojom miestnom ekosystéme, čím prispejú k „vzostupnej konvergencii“ excelentnosti v oblasti OVP.
Centrá excelentnosti v OVP zaujmú k excelentnosti prístup zdola nahor v rámci ktorého inštitúcie OVP dokážu urýchlene
prispôsobovať poskytovanie zručností podľa vyvíjajúcich sa miestnych potrieb. Usilujú sa o to, aby sa spojil súbor
miestnych/regionálnych partnerov, ako sú poskytovatelia v oblasti počiatočného a kontinuálneho OVP, inštitúcie
vysokoškolského vzdelávania vrátane univerzít aplikovaných vied a polytechniky, výskumné inštitúcie, vedecké parky,
spoločnosti, sociálne podniky, komory a ich združenia, sociálni partneri, rady pre odvetvové zručnosti, profesijné/
odvetvové združenia, vnútroštátne a regionálne orgány a rozvojové agentúry, verejné služby zamestnanosti a pod.
Projekty musia preukazovať, že ich cieľom je:
— nadviazať pevné a trvalé vzťahy na miestnej, ako aj nadnárodnej úrovni medzi komunitou OVP a podnikmi, v ktorých
sú interakcie vzájomné a obojstranne prospešné,
— integrovať činnosti, budovať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými činnosťami a službami a
— byť pevne zakotvené do širších rámcov stratégií v oblasti regionálneho rozvoja, inovácií a/alebo stratégií pre
inteligentnú špecializáciu. Môže ísť buď o existujúce stratégie (ktoré treba jasne identifikovať), alebo o stratégie
vypracúvané v súvislosti s projektom (v ktorých sa opisuje, ako projekt k daným stratégiám prispieva).
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2. Partnerstvá
Partnerstvo by malo tvoriť najmenej osem plnoprávnych partnerov minimálne zo štyroch krajín zapojených do programu
Erasmus+ (vrátane najmenej dvoch členských štátov Európskej únie).
Každá krajina musí mať:
a) aspoň jedného zástupcu podniku, priemyslu alebo odvetvia (napr. komory alebo odborové združenia) a
b) aspoň jedného poskytovateľa odborného vzdelávania a prípravy (na sekundárnom a/alebo terciárnom stupni (1)).
Jeden z uvedených partnerov bude koordinujúcou organizáciou, ktorá bude žiadať o grant v rámci programu Erasmus+
v mene partnerstva.
Ďalšie zloženie partnerstva by malo odzrkadľovať konkrétnu povahu návrhu.
Krajiny zapojené do programu Erasmus+:
— 28 členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (2), Taliansko,
— nečlenské štáty EÚ, ktoré sú zapojené do programu: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severomacedónska republika,
Srbsko, Turecko.
Organizácie z programu Erasmus+ a/alebo partnerských krajín (3) môžu byť pridruženými partnermi, pokiaľ sa preukáže,
že ich účasť predstavuje pre centrá excelentnosti v OVP pridanú hodnotu. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa zmluvného
riadenia, pridružení partneri z krajín zapojených do programu alebo z partnerských krajín sa nepovažujú za projektových
partnerov a nedostávajú finančné prostriedky. Ich účasť na projekte, úloha v rámci projektu a rôzne činnosti sa však musia
jasne opísať.

3. Činnosti
Činnosti sa musia začať 1. októbra 2020 alebo 1. novembra 2020. Dĺžka trvania projektov je 4 roky.
Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave sa vyznačujú tým, že prijali systémový prístup, prostredníctvom
ktorého inštitúcie OVP aktívne prispievajú k spoločnému vytváraniu ekosystémov zručností spolu so širokou škálou
ďalších miestnych/regionálnych partnerov. Očakáva sa, že centrá excelentnosti v OVP výrazne presiahnu rámec samotného
poskytovania kvalitnej odbornej kvalifikácie.
Medzi charakteristické vlastnosti centier excelentnosti v OVP patrí súbor činností zoskupených v rámci troch skupín (pozri
oddiel 2.2 Usmernení pre žiadateľov).
Projekt musí obsahovať relevantné výstupy prepojené:
— aspoň s tromi činnosťami, ktoré súvisia so skupinou 1 – Výučba a vzdelávanie a
— aspoň s tromi činnosťami, ktoré súvisia so skupinou 2 – Spolupráca a partnerstvo a
— aspoň s dvomi činnosťami, ktoré súvisia so skupinou 3 – Správa a financovanie.
Zoznam nie je úplný a žiadatelia doň môžu zahrnúť ďalšie činnosti. Musí sa však preukázať, že tieto činnosti sú
mimoriadne vhodné na splnenie cieľov výzvy a na identifikované potreby a musia sa považovať za súčasť koherentného
súboru činností a byť takto prezentované.
Vyžaduje sa, aby sa v rámci projektov vo všetkých relevantných prípadoch uplatňovali EÚ mechanizmy a nástroje.
(1) Žiadosti však nesmú zahŕňať len činnosti zamerané výlučne na študentov na terciárnom stupni. Žiadosti, ktoré sa sústreďujú na OVP
na terciárnom stupni (stupne 6 až 8 Európskeho kvalifikačného rámca), musia zahŕňať aspoň jeden ďalší stupeň kvalifikácie OVP
spomedzi stupňov 3 až 5 európskeho kvalifikačného rámca.
(2) Informácia pre britských žiadateľov: Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené počas celého obdobia trvania grantu.
Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia trvania projektu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa konkrétne pre britských
žiadateľov zabezpečí pokračujúca oprávnenosť, poskytovanie financovania z EÚ bude zastavené (zatiaľ čo účasť bude pokračovať tam,
kde to bude možné) alebo sa bude vyžadovať ukončenie účasti na projekte podľa článku II.17.3.1 písm. a) dohody o grante.
(3) Zoznam partnerských krajín programu Erasmus+ sa uvádza v oddiele 6.2 Usmernení pre žiadateľov.
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Ich cieľom by malo byť aj prijatie inkluzívneho rozmeru, a to zahrnutím činností, ktoré prispievajú k riešeniu rozmanitosti
a v rámci ktorých sa presadzuje – najmä prostredníctvom inovačných a integrovaných prístupov – vlastníctvo spoločných
hodnôt, rovnosť vrátane rodovej rovnosti, nediskriminácia a sociálne začlenenie, a to aj v prípade osôb so špeciálnymi
potrebami alebo s menším počtom príležitostí.
Osobitný dôraz sa bude klásť na digitálne zručnosti, pretože majú čoraz väčší význam vo všetkých profiloch pracovných
miest na celom trhu práce, ako aj na zručnosti na podporu prechodu na obehové a ekologickejšie hospodárstvo s cieľom
uspokojiť vznikajúce profesionálne potreby v oblasti ekologických zručností a udržateľného rozvoja.
V žiadostiach musí byť zahrnutý dlhodobý akčný plán postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po ukončení
projektu. Tento plán bude založený na trvalom partnerstve medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy
a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia na príslušnej úrovni. Mal by obsahovať identifikáciu vhodných
riadiacich štruktúr, ako aj plány rozlíšiteľnosti a finančnej udržateľnosti. Mal by takisto zabezpečiť náležité zviditeľnenie
a rozsiahle šírenie práce platforiem.
Činnosti sa musia vykonávať v krajinách zapojených do programu Erasmus+.
4. Kritériá na udelenie grantu
Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:
1. relevantnosť projektu (maximálne 35 bodov – minimálna hranica 18 bodov);
2. kvalita návrhu a vykonávania projektu (maximálne 25 bodov – minimálna hranica 13 bodov);
3. kvalita projektového konzorcia a dohôd o spolupráci (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 11 bodov);
4. vplyv a šírenie (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 11 bodov).
Na účely financovania sa žiadosť posúdi len v prípade, ak získa aspoň 70 bodov (z celkových 100 bodov), pričom sa
zohľadní aj dosiahnutie požadovanej minimálnej hodnoty v prípade každého zo štyroch kritérií na pridelenie grantu.
5. Rozpočet
Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje maximálne na 20 mil. EUR. Finančný príspevok
z EÚ nesmie presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov.
Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 4 milióny EUR.
Agentúra si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.
6. Uzávierka na predloženie žiadostí
Žiadosti musia byť predložené najneskôr do 20. februára 2020 do 17.00 hod. (bruselského času) na správnom oficiálnom
formulári žiadosti (eForm) a musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov EÚ.
7. Úplné informácie
Usmernenia pre žiadateľov spolu s elektronickým formulárom žiadosti sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en.
Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky usmernení.

