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VÝZVA NA AKREDITÁCIU – EAC/A02/2020 

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 

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“. 

 

 

Ciele, význam, typy, oblasti a počty akreditácií 

 

1. Čo je to akreditácia na Erasmus? 

Akreditácia umožňuje jej držiteľom, aby zjednodušeným spôsobom žiadali o grant na mobility 
v rámci kľúčovej akcie KA1. Predstavuje „vstupenku“ do programu pre tých žiadateľov, ktorí plánujú 
realizovať mobility zamestnancov a/alebo učiacich sa pravidelne (aspoň raz za dva roky), 
systematicky a plánovite, bez každoročného náročného a zdĺhavého procesu prípravy a hodnotenia 
prihlášok. Systémovosť a plánovitosť realizácie mobilít je vyjadrená v Pláne pre Erasmus, ktorý je 
zároveň pre národnú agentúru zárukou ich kvality. 

 

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. 

 

3. Je akreditácia v oblasti školského vzdelávania určená len pre mobility učiteľov alebo aj žiakov? 

Jednou z kľúčových zmien v novom programe Erasmus (2021 – 2027) je, že tie mobility žiakov, ktoré 
sa realizovali v projektoch KA229, sa presunú do Kľúčovej akcie 1. Táto nová príležitosť v KA1 
nahradí akciu KA229 – Školské výmenné partnerstvá, ktorá v končiacom programe Erasmus+ 
predstavovala hlavný formát zameraný na mobilitu žiakov. V rámci Kľúčovej akcie 2 budú síce 
naďalej existovať projekty, ktoré môžu zahŕňať aj výmeny učiacich sa a zamestnancov v menšom 
rozsahu, ale formát partnerstiev sa zmení a grant pre celé partnerstvo bude udelený 
koordinátorovi. 
V novom programe budú môcť školy organizovať mobilitu žiakov v rámci KA1 ako akreditované 
alebo neakreditované organizácie, pričom financujú iba mobilitu svojich žiakov a zahraničné školy 
musia o grant na mobilitu svojich žiakov žiadať vo svojej národnej agentúre. Akreditácia na Erasmus 
sa udeľuje na celé programové obdobie 2021 – 2027. 

Je teda vhodná pre skúsené organizácie, ktoré majú záujem pravidelne vysielať svojich 
zamestnancov aj žiakov na mobility do zahraničia. 
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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 
postupom. 

 

5. Ak organizácia pôsobí predovšetkým ako hostiteľská organizácia pre účastníkov mobilít, aký by 
mala úžitok z akreditácie v porovnaní s tým, že ostane naďalej neakreditovaná? Dostane budúci 
žiadateľ, ktorý vyšle svojich účastníkov do akreditovanej organizácie, viac bodov pri hodnotení 
jeho žiadosti? 

Pre hostiteľské organizácie nie je akreditácia ako taká relevantná. Akreditácia je vhodná len pre 
organizácie, ktoré plánujú organizovať mobility KA1 pre svojich zamestnancov a učiacich sa. Ak je 
hostiteľská organizácia akreditovaná, pre vysielajúcu organizáciu z toho nevyplývajú žiadne výhody. 

 

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

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

 

7. Ak organizácia plánuje realizovať mobilitný projekt Erasmus, musí mať bezpodmienečne 
akreditáciu? 

Nie. Organizácia bez akreditácie môže buď 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. 

 

8. 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, v ktorej získala akreditáciu. Avšak, ak organizácia má v čase získania akreditácie 
bežiaci neakreditovaný projekt KA1 v tej istej oblasti vzdelávania, neakreditovaný bežiaci projekt 
môže pokračovať a byť ukončený v pôvodne plánovanom termíne. 

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. 

 

9. 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 
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však musí zvoliť, či požiada o akreditáciu ako individuálny žiadateľ alebo ako koordinátor národného 
konzorcia. 

 

 

Oprávnení žiadatelia 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Ak sa organizácia zaoberá vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov škôl, do ktorej 
oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v rámci KA1 patrí? 

Ak organizácia poskytuje vzdelávanie pedagogickým a/alebo odborným zamestnancom škôl, ktoré je 
organizované a akceptované v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch v znení neskorších predpisov (napr. oprávnením vydaným MŠVVaŠ SR alebo 
súhlasom minimálne na strane riaditeľa školy v prípade aktualizačného vzdelávania), na konci 
ktorého je formalizovaný výsledok uznaný na systémovej úrovni, tak patrí buď do oblasti OVP alebo 
do oblasti ŠV v závislosti od toho, aký typ pedagogických alebo odborných zamestnancov (vrátane 
riadiacich zamestnancov) vzdeláva. 

Ak poskytuje organizácia vzdelávanie, ktoré nie je organizované a akceptované v súlade s uvedeným 
zákonom, tak sa takéto vzdelávanie považuje za štandardné vzdelávanie dospelých, ktoré patrí do 
oblasti VD. V takomto prípade má mať toto vzdelávanie súvis s ich osobným rozvojom, občianskym 
životom a schopnosťami fungovať v spoločnosti ako takej, a nie s výkonom ich profesie. 

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf
https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013
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15. Do ktorej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy patrí organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie 
vo firmách? 

Program Erasmus nie je v Kľúčovej akcii 1 zameraný na firemné vzdelávanie, ale na potreby 
špecifických skupín učiacich sa. Potreby učiacich sa chápeme ako potreby širšej skupiny ľudí 
s ohľadom na ich postavenie v spoločnosti a v širšom pohľade s ohľadom na potreby spoločnosti 
ako celku (bez ohľadu na vzťah ku konkrétnemu zamestnávateľovi). Firemné vzdelávanie 
predstavuje vzdelávanie na objednávku, ktoré zodpovedá iba potrebám konkrétnej firmy, a nie 
potrebám určitých skupín učiacich sa v širšom pohľade. Inými slovami, poskytované vzdelávanie 
musí presahovať obmedzenia kladené firemným vzdelávaním, otvorené, prenositeľné 
a aplikovateľné v rôznych prostrediach a pre rôzne cieľové skupiny. 

 

16. Môže o akreditáciu požiadať aj vysoká škola? 

Áno, ak poskytuje vzdelávanie aj v inej oblasti, ako je vysokoškolská oblasť. Napríklad, 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). 

 

17. Je možné požiadať o akreditáciu, ak má organizácia bežiaci projekt KA1? 

Áno. 

 

 

Konzorcium pre mobility 

 

18. 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. 
Avšak žiadateľ môže požiadať o oba typy akreditácie, ak o ne žiada v rôznych oblastiach vzdelávania 
a odbornej prípravy. 

 

19. Môže koordinátor konzorcia pre mobility zahrnúť do žiadosti o akreditáciu aj svoje „vlastné“ 
aktivity v tej istej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy? 

Áno. Koordinátorská organizácia musí uviesť v žiadosti svoje vlastné potreby ako súčasť tej istej 
akreditácie, a to špecifikovaním vhodných cieľov a aktivít. 
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20. Aký je minimálny počet členov konzorcia pre mobility? 

Predbežný minimálny počet je 1 koordinátor + 1 členská organizácia. Avšak záväzný minimálny 
počet členov konzorcia stanoví až budúci Sprievodca programom Erasmus 2021. Žiadateľ – 
koordinátor konzorcia musí vypracovať žiadosť tak, aby bola dostatočne flexibilná na prípadné 
začlenenie dodatočného člena do konzorcia, ak to bude potrebné pre splnenie podmienok 
oprávnenosti. 

 

21. 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. 

 

22. Môže koordinátor konzorcia žiadať o grant bez akreditácie? 

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

 

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

Áno, ak ide o rôzne oblasti vzdelávania. Ak ide o rovnakú oblasť vzdelávania, je možné, že budú 
stanovené limity, ktoré budú uvedené v budúcom Sprievodcovi programom Erasmus 2021. 

 

24. 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 2021. 

 

25. 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. 

 

26. Môže sa meniť/rotovať pozícia koordinátora v rámci konzorcia počas trvania platnosti jeho 
akreditácie? 

Nie, prinajmenšom nie formálne. Akreditácia je udelená konkrétnej organizácii a nie je 
prenositeľná. Avšak konzorcium by malo mať dostatok flexibility na organizovanie internej práce, 
takže „rotácia“ koordinátorskej zodpovednosti je prakticky možná v prípade stabilného konzorcia. 
Konzorcium musí byť v tomto smere plne transparentné a v prípade potreby musí zmeny 
konzultovať s národnou agentúrou. 
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27. Sú stanovené limity pre mobility (napr. pre počet účastníkov a stretnutí atď.) pre konzorcium 
KA1? 

Plánované mobilitné aktivity musia zodpovedať veľkosti a potrebám konzorcia. Výška prideleného 
ročného grantu bude závisieť od výšky grantu požadovaného konzorciom a dostupnosti finančných 
zdrojov. Národná agentúra môže stanoviť pre granty určité limity s cieľom zabezpečiť spravodlivé 
rozdelenie dostupných finančných prostriedkov. Konkrétne pravidlá pre rozdelenie finančných 
prostriedkov budú stanovené v budúcom Sprievodcovi programom 2021. 

 

 

Zjednodušený postup a ocenenie excelentnosti pre súčasných držiteľov charty 
pre mobility v OVP 

 

28. Týka sa akreditácia aj súčasných držiteľov charty v OVP? 

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

 

29. Čo znamená pre súčasných držiteľov charty v OVP zjednodušený postup v žiadosti o udelenie 
akreditácie? 

Znamená to, že formulár žiadosti pre súčasných držiteľov charty v OVP je zjednodušený. Žiadateľ 
však musí k žiadosti priložiť aktualizovanú stratégiu internacionalizácie. Zjednodušená je aj 
procedúra udelenia akreditácie, žiadosti sú posudzované len na základe kritérií oprávnenosti 
a vylúčenia. 

 

30. Ak je organizácia v súčasnom období držiteľom individuálnej charty mobility v OVP, môže žiadať 
zjednodušeným postupom o akreditáciu pre konzorcium? Alebo naopak? 

Nie. Zmena z individuálnej akreditácie na akreditáciu pre konzorcium alebo naopak sa považuje za 
významnú zmenu v stratégii internacionalizácie. V tomto prípade musí žiadateľ podať úplnú žiadosť 
v štandardnej procedúre. 

 

31. Môže držiteľ charty mobility v OVP žiadať o akreditáciu zjednodušeným postupom a zároveň 
štandardným postupom v tej istej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy? 

Nie. V jednej oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je možná len jedna žiadosť. Držitelia charty 
mobility v OVP však môžu žiadať o akreditáciu aj v oblasti školského vzdelávania alebo vzdelávania 
dospelých, ak sú v týchto oblastiach oprávnení. 
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32. Čo je účelom „ocenenia excelentnosti“? Znamená to zvýhodnenie pri prideľovaní finančných 
prostriedkov? 

Účelom je zviditeľniť najlepších realizátorov a uznať, že držitelia charty mobility v OVP boli 
akreditovaní na základe oveľa prísnejších kritérií, ako sú v nových akreditáciách Erasmus. 

Ocenenie neposkytuje zvýhodnenie pri prideľovaní finančných prostriedkov, pretože to je založené 
na realizácii, ktorá je jednou z kľúčových kritérií pre pridelenie rozpočtu. 

 

33. Môžu aj projekty KA102 získať „ocenenie excelentnosti“? 

Nie. Ocenenie môžu získať len držitelia charty mobility v OVP, ktorí splnili podmienky stanovené vo 
výzve na akreditácie. 

 

34. Čo znamená „konečný dátum“ (the cut-off date) pre záverečné správy projektov KA116 
v súvislosti s ocenením excelentnosti? 

Znamená to, že projekty KA116 musia byť ukončené a ich záverečné správy zhodnotené pred 
termínom Výzvy na podanie žiadostí o akreditáciu, t. j. 29. 10. 2020. Tým sa zabezpečí, že sa 
procedúra na udelenie ocenenia nezdrží z dôvodu čakania na ukončenie hodnotenia záverečnej 
správy. 

 

35. Ak držitelia charty mobility v OVP získajú akreditácie v novom programe Erasmus, zostáva im 
naďalej povinnosť predložiť správy o realizácii projektov, ktoré im boli schválené v rámci charty? 

Získanie novej akreditácie Erasmus neznamená automatické ukončenie aktivít realizovaných pod 
hlavičkou charty. Zmluvy uzatvorené v rámci charty budú naďalej platné, preto povinnosť 
predkladania správ zostáva v platnosti. Uskutoční sa ešte diskusia o znížení administratívneho 
zaťaženia a o predchádzaní dvojitého predkladania správ držiteľmi charty. 

 

 

Vypĺňanie žiadosti o akreditáciu 

 

36. Roky 2019 a 2020 sú veľmi špecifické z dôvodu pandémie COVID19. Dostanú organizácie ďalší 
časový priestor, aby dokončili svoje žiadosti o akreditáciu? 

Ak má žiadateľ problémy s ukončením a podaním svojej žiadosti v roku 2020, v roku 2021 môže 
požiadať o krátkodobý projekt. Nové výzvy pre žiadosti o akreditáciu budú vyhlásené každý rok, 
takže môže dodatočne ukončiť žiadosť a podať ju ďalší rok. 

 

37. 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. 
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38. 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. 

 

39. 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. 

 

40. 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 

 

41. 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. 

 

42. Čo znamenajú „hlavné aktivity“ v prihláške, v časti „Zázemie“ (Background)? 

Pod hlavnými aktivitami sa myslí pravidelná, každodenná práca organizácie, ktorú vykonáva. 

 

43. Plán pre Erasmus, kľúčová časť žiadosti o akreditáciu, musí byť vypracovaný pre celé obdobie 
programu (2021 – 2027)? 

Nie. Plán pre Erasmus pokrýva kratšie obdobie, 2 až 5 rokov; počas realizácie projektov bude podľa 
potreby aktualizovaný, napr. každých 3 - 5 rokov. 

Akreditácia na Erasmus sa udeľuje na celé obdobie programu, t. j. prinajmenšom do roku 2027. Plán 
pre Erasmus, ktorý je súčasťou žiadosti o akreditáciu, musí pokrývať potreby a ciele organizácie za 
obdobie, za ktoré ich je žiadateľ schopný identifikovať: niektoré organizácie môžu mať dlhodobejšie 
ciele a niektoré krátkodobejšie ciele. Tento plán bude pravidelne aktualizovaný, napr. každé 3 – 5 
rokov, aby sa zabezpečila jeho kontinuita. Preto, ak je už organizácia akreditovaná, nemusí žiadať 
opäť o akreditáciu alebo vytvárať nový plán: nová verzia plánu musí vždy vychádzať 
z predchádzajúceho plánu. 

Aktualizácia plánu pre Erasmus sa vykonáva ako pravidelná súčasť následných aktivít v rámci 
akreditácie, zvyčajne ako súčasť správ o progrese v realizácii. Môže to byť z iniciatívy národnej 
agentúry (ak sa pôvodný plán končí) alebo z iniciatívy držiteľa akreditácie, ak sa medzičasom niečo 
veľmi významne zmenilo. Organizácia nemusí prerušiť realizáciu svojich aktivít počas aktualizácie 
plánu. 

 

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5013
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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44. Ak plán pre Erasmus na roky 2021 – 2027 uvedený v žiadosti o akreditáciu neobsahuje nejaký typ 
aktivity (napr. pozorovanie/job shadowing, obsah kurzu atď.), bude môcť akreditovaná 
organizácia zahrnúť do svojich ročných žiadostí o grant aj tieto pôvodne neplánované aktivity? 

V žiadosti o akreditáciu na Erasmus nie je potrebné uviesť konkrétne aktivity. V žiadosti je možné 
uviesť príklady aktivít alebo tém, ktoré organizácia plánuje realizovať, aby lepšie vysvetlila svoje 
plány, ale zároveň je potrebné formulovať ciele viac všeobecne – vychádzajúc z toho, aký chce mať 
prospech a ako sa plánuje rozvíjať. 

Akreditovaná organizácia bude môcť žiadať o špecifické/konkrétne aktivity každý rok. Aj počas 
realizácie bude možné zmeniť detaily, ako je dĺžka aktivít alebo zameniť jednu aktivitu za inú. Ciele 
v pláne pre Erasmus musia byť hlavným východiskom – každá aktivita, ktorá môže prispieť 
k dosiahnutiu cieľov, je dobrá aktivita. 

Plán pre Erasmus sa môže rozvíjať sám osebe. Ak sa v akreditovanej organizácii niečo veľmi 
významne zmení, môže požiadať národnú agentúru o aktualizáciu plánu pre Erasmus. Organizácia 
sa tiež môže rozhodnúť vypracovať plán len na kratšie obdobie (napr. na 2 – 3 roky), čo v praxi 
znamená, že na jeho konci sa vykoná jeho aktualizácia. 

 

45. Sú počty mobilít uvedené v žiadosti o akreditáciu na Erasmus záväzné alebo indikatívne? 

Počiatočné plánovanie počtu mobilít v žiadosti o akreditáciu vyjadruje očakávanie a záujem 
organizácie. Ak je akreditácia schválená, skutočný počet mobilít bude definovaný v žiadosti o grant 
na ročnej báze a schválený na základe celkových finančných prostriedkov, ktorá má národná 
agentúra k dispozícii. 

 

46. Kto sú účastníci s nedostatkom príležitostí? 

Definíciu účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorá je uvedená v aktuálnom Sprievodcovi 
programom Erasmus+ 2020, možno považovať za relevantnú aj pre Výzvu na akreditácie na 
Erasmus 2020. 

 

47. Na koľkých mobilitách sa môže zúčastniť jeden učiteľ počas obdobia platnosti akreditácie? Môže 
sa napr. na pozorovaní (job-shadowing) zúčastniť každý rok? 

V súčasnosti nie je stanovený oficiálny limit pre počet mobilít jednej a tej istej osoby v mobilitných 
aktivitách. Všetky plánované mobility sú založené na potrebách, takže ak je v cieľoch organizácie 
zdôvodnené, že jedna a tá istá osoba vycestuje na mobilitu viackrát, je to možné. Kvalita aktivít a ich 
relevantnosť ku schváleným cieľom sa posudzujú počas hodnotenia správ o realizácii na konci 
každého zmluvného obdobia. 

 

48. Môže organizácia vo svojej žiadosti o akreditáciu navrhnúť aktivity, ktoré nadväzujú na jej 
predchádzajúce projekty eTwinning? 

Áno. Organizácia môže plánovať aktivity, ktoré nadväzujú na predchádzajúce projekty eTwinning, 
a mobility s európskymi partnermi, s ktorými spolupracovala. V rámci akreditácie na Erasmus je 
veľmi dôrazne podporovaná kombinácia digitálnej a fyzickej formy výmen, čo je aj súčasťou 
základných princípov definovaných v štandardoch kvality. Je potrebné si však uvedomiť, že 
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organizácia môže žiadať v KA1 o grant len pre svojich účastníkov mobilít. Partnerské organizácie 
musia žiadať o grant pre svojich účastníkov v národnej agentúre vo svojej krajine. 

 

49. 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. 

 

 

Kritériá oprávnenosti, vylúčenia, výberu a hodnotenia žiadostí 

 

50. Je ďalšie OVP (CVET) oprávnené v oblasti odborného vzdelávania a prípravy? 

Áno. Avšak je potrebné overiť, či je žiadajúca organizácia oprávneným žiadateľom, a to v zozname 
oprávnených organizácií zverejnených na stránke národnej agentúry 
https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf. 

 

51. Čo presne znamená kritérium vylúčenia „obsah nie je originálny“, ktoré je uvedené vo výzve? 

Žiadatelia musia k žiadosti o akreditáciu priložiť podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú 
aj skutočnosť, že predložený plán pre Erasmus obsahuje pôvodný obsah, ktorého autorom je 
žiadajúca organizácia, a že žiadna iná organizácia ani externý jednotlivec nevypracoval tento plán za 
finančnú odmenu. Ak národná agentúra dospeje k záveru, že informácie uvedené v čestnom 
vyhlásení nie sú pravdivé (napríklad ak sa rovnaký alebo veľmi podobný obsah nachádza v 
žiadostiach iných organizácií), môže žiadateľa z akreditačného procesu kedykoľvek vylúčiť alebo mu 
odňať udelenú akreditáciu). 

 

52. Ako bude národná agentúra kontrolovať kritériá výberu? 

Štandardná kontrola kritérií výberu sa bude robiť na základe žiadosti, hlavne sekcií „Zázemie“ a 
„Plán pre Erasmus: Riadenie“, ako aj údajov v Registri organizácií (overenie, kedy organizácia 
vznikla). Národná agentúra môže žiadať od žiadateľa dodatočné dokumenty na overenie pravdivosti 
deklarovaných informácií. Požadované dokumenty budú závisieť od kontextu, môže ísť napr. 
o ročné plány práce organizácie, správy, doklady o nákladoch na minulé aktivity, životopisy 
zodpovedných osôb atď. 

 

53. Ak je žiadateľom nová organizácia, ktorá vznikla zlúčením dvoch alebo viacerých organizácií, je 
neoprávnená z dôvodu, že nemá 2-ročné skúsenosti v danej oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy? 

Nie. Budú sa brať do úvahy skúsenosti pôvodných organizácií pred ich zlúčením. 

 

 

https://www.erasmusplus.sk/akreditacie/Typy_opravnenych_organizacii_2021_SK.pdf
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54. 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 
Výzvu v roku 2020 sú zverejnené na stránke národnej agentúry 

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

 

 

Udelenie akreditácie. Udelenie grantu 

 

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

Úspešní žiadatelia dostanú od národnej agentúry certifikát o udelení akreditácie. 

 

56. 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. 

 

57. 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. 

 

58. 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. 

 

59. Koľko projektov sa odporúča realizovať počas 7-ročnej akreditácie, napr. 3 dvojročné projekty? 

To závisí od špecifického plánu pre Erasmus akreditovanej organizácie. Organizácia sa môže 
rozhodnúť, či požiada o finančné prostriedky každý rok alebo každý druhý rok. 

 

 

 

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

 

60. 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. 

 

61. Kto môže ukončiť platnosť akreditácie? 

Platnosť akreditácie môže byť ukončená kedykoľvek v závislosti od okolností. 

Akreditácia je ukončená zánikom akreditovanej organizácie. Ďalej, národná agentúra alebo 
akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť platnosť akreditácie, napr. ak akreditovaná 
organizácia nepodala v rámci akreditácie žiadosť o financovanie v priebehu 3 po sebe nasledujúcich 
rokov. 

Akreditácia môže byť pozastavená aj v prípade, 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. 


