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VÝZVA NA AKREDITÁCIU – EAC/A02/2020 

AKREDITÁCIA NA ERASMUS V TÝCHTO OBLASTIACH:  
VZDELÁVANIE DOSPELÝCH, ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA, ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

Upozornenie: v dokumentoch nového programu Erasmus sa namiesto pojmu „sektor/sektory 

vzdelávania a odbornej prípravy“ používa pojem „oblasť/oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“.   

1. Čo je to akreditácia na Erasmus? 

Je to nástroj pre organizácie v školskom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní a príprave a vo vzdelávaní 

dospelých, ktoré chcú realizovať pravidelnú cezhraničnú výmenu a spoluprácu. Udelenie akreditácie 

na Erasmus potvrdzuje, že žiadateľ už má vypracovaný plán na realizáciu vysokokvalitných 

mobilitných nadnárodných aktivít, ktorý je súčasťou širšieho úsilia rozvoja jeho organizácie alebo 

konzorcia. Plán sa nazýva Plán pre Erasmus a je kľúčovou časťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus.    

 

2. Vzťahuje sa akreditácia na všetky typy projektov? 

Nie. Akreditácia sa vzťahuje výlučne na mobilitné projekty pre učiacich sa a zamestnancov 

v Kľúčovej akcii 1 nového programu. 

Poznámka: Tieto projekty budú okrem doterajších typov mobilít v KA1 zahŕňať aj mobilitu žiakov, 

ktorá sa aktuálne realizuje v Školských výmenných partnerstvách KA229. Akreditovaná škola však 

môže financovať iba mobilitu svojich žiakov. Zahraničné školy musia o grant na mobilitu svojich 

žiakov žiadať vo svojej národnej agentúre. 

 

3. Môže o akreditáciu požiadať aj individuálna osoba - učiteľ alebo učiaci sa?  

Nie. O akreditáciu môžu požiadať len oprávnené organizácie, ich zoznam je zverejnený na stránke 

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf . 

 

4. Prečo by sme sa mali uchádzať o akreditáciu? 

Úspešní žiadatelia získajú akreditáciu, ktorej platnosť bude trvať od r. 2021 do r. 2027, t. j. na celé 

programové obdobie. Akreditácia je teda vhodná pre skúsené organizácie, ktoré majú záujem 

pravidelne vysielať svojich zamestnancov a učiacich sa (ak je to relevantné) na mobility do 

zahraničia. Akreditácia je zárukou, že jej držiteľ môže žiadať o grant každý rok zjednodušeným 

spôsobom.  

 

5. Je možné žiadať o akreditáciu na Erasmus aj v ďalších rokoch programu? 

Áno. Výzva na podanie žiadostí o akreditáciu bude vyhlasovaná na ročnej báze.  

 

6. Ak organizácia plánuje realizovať mobilitný projekt Erasmus, musí mať bezpodmienečne 

akreditáciu?  

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf
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Nie. Organizácia bez akreditácie môže požiadať o grant na krátkodobý projekt v Kľúčovej akcii 1, 

stať sa členom akreditovaného konzorcia pre mobility, alebo môže byť hosťujúcou organizáciou pre 

účastníkov z iných krajín.  

 

7. Môže akreditovaná organizácia zároveň realizovať krátkodobý (neakreditovaný) projekt? 

NIE v  tej istej oblasti vzdelávania. Akreditovaná organizácia nemôže žiadať o neakreditovaný 

projekt v tej istej oblasti. 

ÁNO, ak ponúka vzdelávacie programy vo viacerých oblastiach vzdelávania. Ak má organizácia 

akreditáciu v jednej oblasti vzdelávania, môže požiadať o grant na neakreditovaný projekt v inej 

oblasti vzdelávania.      

 

8. Môže sa o akreditáciu uchádzať akákoľvek organizácia? 

Nie. Príklady oprávnených typov organizácií v jednotlivých oblastiach vzdelávania a odbornej 

prípravy sú zverejnené na stránke programu: 

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf.  

Okrem toho musí mať žiadateľ o akreditáciu minimálne 2 roky skúseností v poskytovaní 

vzdelávacieho programu/programov alebo s vykonávaním činností  v danej oblasti vzdelávania.  

 

9. Ako organizácia zistí, či je oprávnenou organizáciou pre získanie akreditácie? 

Príklady oprávnených organizácií v jednotlivých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy sú 

zverejnené na stránke národnej agentúry https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013.  

 

10. Musí mať žiadateľ o akreditáciu predchádzajúce skúsenosti v programe Erasmus+? 

Nie. Žiadateľ však musí mať minimálne 2 roky skúseností v poskytovaní vzdelávacieho 

programu/programov alebo s vykonávaním činností  v danej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  
 

11. Môže o akreditáciu požiadať aj vysoká škola? 

Áno, ak poskytuje vzdelávanie aj v inej oblasti ako je vysokoškolská oblasť. Napr. ak poskytuje ďalšie 

odborné vzdelávanie pre ľudí na trhu práce,  môže požiadať o akreditáciu v oblasti OVP; ak 

poskytuje vzdelávanie dospelých, ktoré nevedie k získaniu kvalifikácie, môže požiadať o akreditáciu 

v oblasti vzdelávania dospelých (napr. centrum ďalšieho vzdelávania, univerzita tretieho veku atď.). 

Pre projekty zamerané na vysokoškolskú oblasť musí mať vysoká škola Erasmus chartu pre 

vysokoškolské vzdelávanie (tzv. ECHE). 

 

12. Koľko akreditácií môže získať jedna organizácia? 

1 oblasť vzdelávania a odbornej prípravy = 1 akreditácia 

Znamená to, že jedna organizácia môže získať len jednu akreditáciu v programe Erasmus v jednej 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Ak je organizácia oprávneným žiadateľom vo viacerých 

oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, môže žiadať o akreditáciu v každej z nich.  Žiadateľ si 

však musí zvoliť, či požiada o akreditáciu ako individuálny žiadateľ alebo ako koordinátor národného 

konzorcia.  

 

13. Môže jedna organizácia požiadať o oba typy akreditácie: ako individuálna organizácia a ako 

koordinátor konzorcia pre mobility v tej istej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy?  

Nie, nie je možné požiadať o oba typy akreditácie v tej istej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.    

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013
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14. Týka sa akreditácia aj súčasných držiteľov charty v OVP? 

Áno. Súčasní držitelia charty pre mobility v OVP môžu žiadať o akreditáciu zjednodušeným 

spôsobom, avšak iba v rámci výzvy pre akreditácie v roku 2020. V nasledujúcich výzvach im už táto 

možnosť nebude poskytnutá. Termín podania žiadostí je rovnaký ako termín žiadostí o ostatné 

akreditácie: 29. 10. 2020. 

 

15. Čo znamená pre súčasných držiteľov charty OVP zjednodušený spôsob žiadosti o udelenie 

akreditácie?  

Znamená to, že formulár prihlášky pre súčasných držiteľov charty OVP je zjednodušený. Žiadateľ 

však musí k prihláške priložiť aktualizovanú stratégiu internacionalizácie. Zjednodušená je aj 

procedúra udelenia akreditácie, žiadosti sú posudzované len na základe kritérií oprávnenosti 

a vylúčenia.  

 

16. Môže jedna organizácia koordinovať viacero konzorcií naraz? 

Nie, ak sa to týka jednej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Platí pravidlo jednej akreditácie 

v jednej oblasti vzdelávania. Každý koordinátor konzorcia musí byť akreditovaný.  

Áno, ak ide o konzorciá v rôznych oblastiach vzdelávania. 

 

17. Môže koordinátor konzorcia žiadať o grant bez akreditácie? 

Nie. Každý koordinátor konzorcia musí byť akreditovaný. Avšak členovia konzorcia nemusia byť 

držiteľmi akreditácie.   

 

18. Je možné byť akreditovanou organizáciou a zároveň členom iných konzorcií? 

Áno, ak ide o rôzne oblasti vzdelávania.  

 

19. Je možné byť neakreditovaným členom viacerých konzorcií naraz? 

Áno, ak ide o konzorciá v rôznych oblastiach vzdelávania. Ak ide o konzorciá v jednej oblasti 

vzdelávania, je možné, že budú stanovené limity, ktoré budú uvedené v budúcom Sprievodcovi 

programom Erasmus. 

20. Musí koordinátor konzorcia v žiadosti o akreditáciu definovať konkrétnych členov plánovaného 
konzorcia? Musí k žiadosti priložiť podpísané mandátne alebo súhlasné listy?  
Nie. Žiadatelia o akreditáciu pre mobilitné konzorcium musia v žiadosti opísať celkový účel a 
plánované zloženie konzorcia, pričom všetci plánovaní členovia musia byť z tej istej krajiny ako 
koordinátor konzorcia. Avšak, konkrétny zoznam členov konzorcia a podpísané mandátne, resp. 
súhlasné listy sa v tejto fáze nepožadujú. 
 

21. Musí žiadateľ v žiadosti o akreditáciu uviesť prijímajúce organizácie v zahraničí, s ktorými plánuje 

spolupracovať? 

Nie, v žiadosti o akreditáciu nie je potrebné uvádzať prijímajúce organizácie v zahraničí. 

 

22. Musia mať aj prijímajúce organizácie v zahraničí akreditáciu? 

Nie, prijímajúce organizácie v zahraničí nemusia byť akreditované na Erasmus, aby mohli prijímať 

žiakov a zamestnancov na mobilitu. 
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23. Na aké obdobie sa akreditácia udeľuje? 

Na celé programové obdobie, od roku 2021 do 2027 (vrátane). Národná agentúra alebo 

akreditovaná organizácia však môžu jednostranne ukončiť akreditáciu, ak v rámci nej akreditovaná 

organizácia nepožiadala o grant v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov.  

 

24. Ak má organizácia akreditáciu, dostane grant automaticky každý rok? 

Nie, akreditované organizácie musia žiadať o konkrétny grant zjednodušeným spôsobom v rámci 

aktuálnych ročných výziev na podanie žiadostí, a to v súlade so svojím plánom pre Erasmus. O grant 

však nemusia žiadať každý rok.  

 

25. Čo sa stane, ak organizácia s akreditáciou nepožiada o grant v priebehu viacerých rokov?  

Ak organizácia s akreditáciou nepožiada o grant v priebehu 3 po sebe nasledujúcich rokov, národná 

agentúra alebo akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť platnosť akreditácie.  

 

26. Existuje pre žiadosť o akreditáciu na Erasmus osobitný formulár?  

Áno. Elektronické formuláre žiadostí pre jednotlivé oblasti vzdelávania a odbornej prípravy nájdete 

na  https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013 . 

 

27. Kam sa musí podať žiadosť o akreditáciu na Erasmus? 

Vyplnený elektronický formulár žiadosti sa musí podať do národnej agentúry v krajine, v ktorej má 

žiadateľ sídlo, a to zvolením správnej národnej agentúry priamo v prihláške a stlačením tlačidla 

„Podať“ na konci prihlášky.  

 

28. Musí byť žiadateľ o akreditáciu na Erasmus zaregistrovaný v Registri organizácií a musí mať ID 

(identifikačné číslo) organizácie? 

Áno.  

Register organizácií: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-

registration/screen/home  

 

29. V akom jazyku je potrebné vyplniť žiadosť o akreditáciu na Erasmus?  

V jednom z úradných jazykov EÚ alebo z úradných jazykov ďalších krajín oficiálne zapojených do 

programu. Odporúčame vyplniť formulár žiadosti v slovenskom jazyku.   

 

30. Plán pre Erasmus, kľúčová časť žiadosti o akreditáciu, musí byť vypracovaný pre celé obdobie 

programu? 

Nie. Plán pre Erasmus pokrýva kratšie obdobie, 2 až 5 rokov; počas realizácie projektov bude podľa 

potreby aktualizovaný, napr. každých 3 - 5 rokov. 

 

31. Koľko bodov musí žiadosť o akreditáciu na Erasmus získať, aby bola úspešná? 

Žiadosť musí v procese kvalitatívneho hodnotenia získať min. 70 zo 100 bodov v celkovom 

hodnotení a súčasne min. 50 % bodov v každom zo 4 hodnotiacich kvalitatívnych kritérií. Úspešnosť 

žiadosti zároveň závisí od počtu plánovaných schválených akreditácií na každý rok, ktorý národná 

agentúra stanovuje vopred pre každú oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Plánované počty pre 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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Výzvu v roku 2020 sú zverejnené na stránke národnej agentúry 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013 . 

 

32.  Aký dokument získajú úspešní žiadatelia o akreditáciu na Erasmus? 

Úspešní žiadatelia obdržia od národnej agentúry certifikát o udelení akreditácie.    

 

33. Dostane akreditovaná organizácia v rámci ročnej výzvy grant v takej výške, aký požaduje na svoje 

mobilitné aktivity? 

Môže, aj nemusí. Pridelený grant bude závisieť od niekoľkých kritérií, napr. od kvality realizácie 

predchádzajúcich mobilitných aktivít organizácie, podaných správ, výsledkov monitoringu, 

plánovaných aktivít, priorít stanovených pre daný rok, dostupného rozpočtu v danom roku atď.        

 

34. Kto môže ukončiť platnosť akreditácie? 

Platnosť akreditácie môže byť ukončená kedykoľvek, ak organizácia zanikne, alebo dohodou 

národnej agentúry a akreditovanej organizácie.  

Národná agentúra alebo akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť platnosť akreditácie, 

ak akreditovaná organizácia nepodala v rámci akreditácie žiadosť o financovanie v priebehu 3 po 

sebe nasledujúcich rokov.    

Akreditácia môže byť pozastavená, ak akreditovaná organizácia nespĺňa podmienky a požiadavky na 

kvalitu stanovené vo výzve. Akreditácia môže byť odobraná aj v prípade, ak organizácia opakovane 

závažne poruší pravidlá programu. 
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