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Doložka o výhrade 

Európski zákonodarcovia ešte neprijali program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 
2021 – 2027, ktorý 30. mája 2018 navrhla Európska komisia (ďalej len „program“). Napriek tomu zverejňujeme túto 
výzvu na akreditáciu, aby potenciálni prijímatelia grantov Únie mohli predložiť žiadosť, len čo európski zákonodarcovia 
prijmú príslušný právny základ. 

Táto výzva na akreditáciu nepredstavuje právny záväzok Európskej komisie. Ak európski zákonodarcovia vykonajú 
významné zmeny v právnom základe, táto výzva sa môže upraviť alebo zrušiť a môžu sa zverejniť ďalšie výzvy na 
akreditáciu s odlišným obsahom a s primeranými lehotami na odpoveď. 

Všeobecnejšie vyjadrené, všetky opatrenia prijaté na základe tejto výzvy na akreditáciu podliehajú nasledujúcim 
podmienkam, ktorých implementácia je mimo kontroly Komisie: 

— prijatie konečného znenia právneho základu programu Európskym parlamentom a Radou Európskej únie, 

— prijatie ročného pracovného programu na rok 2021 a nasledujúce roky, ako aj prijatie všeobecných vykonávacích 
usmernení, kritérií a postupov výberu v nadväznosti na odporúčanie výboru programu a 

— prijatie rozpočtu Európskej únie na rok 2021 a nasledujúce roky rozpočtovým orgánom. 

Navrhovaný program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2021 – 2027 vychádza z článkov 
165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zo zásady subsidiarity. 

1. Úvod a ciele 

Akreditácie na Erasmus sú nástrojom pre organizácie vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa chcú otvoriť 
možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. 

Organizácie akreditované na Erasmus získajú zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci kľúčovej akcie 
1 budúceho programu (2021 – 2027). Podmienky prístupu akreditovaných organizácií k financovaniu budú 
vymedzené v ročných výzvach na predkladanie návrhov zverejnených Európskou komisiou. 

Udelenie akreditácie na Erasmus potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania kvalitných činností v oblasti 
mobility a využil ich na zlepšenie svojej ponuky vzdelávania a odbornej prípravy. Tento plán sa nazýva plán pre 
Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus. 

Špecifické ciele pre jednotlivé oblasti sú uvedené v pravidlách uplatňovania. 
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2. Oprávnenosť 

Žiadať môžu iba žiadatelia, ktorí majú právnu subjektivitu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport, ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES. 

Oprávnenosť požiadať o akreditáciu na Erasmus majú žiadatelia usadení v jednej z týchto krajín: 

— členské štáty Európskej únie, 

— tretie krajiny pridružené k programu v zmysle podmienok stanovených v právnom základe (1). 

Aby žiadatelia v jednotlivých troch oblastiach, na ktoré sa táto výzva vzťahuje, získali oprávnenosť, musia byť uznaní 
vnútroštátnymi orgánmi svojej krajiny ako oprávnený druh organizácie podľa pravidiel uplatňovania. 

Predchádzajúce skúsenosti s programom Erasmus+ (2014 – 2020) sa nevyžadujú. 

3. Termín na predloženie žiadostí a predbežný dátum uverejnenia výsledkov výberu 

Termín na predloženie žiadostí o akreditáciu na Erasmus je 29. októbra 2020. Predbežný dátum uverejnenia výsledkov 
výberu je 16. februára 2021. 

4. Výberové konanie 

Vo výnimočných prípadoch sa pre túto výzvu zavedú dva samostatné postupy podávania žiadostí. 

1. Štandardný postup: otvorený pre všetkých oprávnených žiadateľov. Žiadatelia v rámci štandardného postupu sa 
posúdia na základe kritérií vylúčenia, výberu a udeľovania grantov. 

2. Zjednodušený postup: otvorený pre organizácie, ktoré sú držiteľmi platnej charty Erasmus+ pre mobilitu v OVP. 
Žiadatelia v rámci zjednodušeného postupu sa posúdia na základe kritérií vylúčenia a výberu. 

Národná agentúra zodpovedná za výber vymenuje komisiu pre vyhodnotenie, ktorá bude dohliadať na riadenie celého 
výberového konania. Na základe posúdenia odborníkov komisia pre vyhodnotenie zostaví zoznam žiadostí, ktoré 
navrhuje vybrať. 

5. Úplné informácie 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovuje program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na 
roky 2021 – 2027, možno nájsť na tejto webovej stránke: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX:52018PC0367. 

Podrobné podmienky, pravidlá a postupy tejto výzvy na akreditáciu možno nájsť v pravidlách uplatňovania na tejto 
internetovej adrese: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation 

Pravidlá uplatňovania sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na akreditáciu a podmienky účasti, ktoré sú v nich 
uvedené, sa na ňu v plnej miere uplatňujú.   

(1) Čaká sa na prijatie právneho základu. V programe Erasmus+ na roky 2014 – 2020 tento zoznam zahŕňa: Island, Nórsko, 
Lichtenštajnsko, Turecko, Severné Macedónsko a Srbsko. 
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