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1. Úvod 

Výzva na akreditácie na Erasmus bola zverejnená v rámci prípravy programu Európskej 

únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2021 – 2027, ktorý 

30. mája 2018 navrhla Európska komisia (ďalej len „program“)1. 

2. Opis 

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania 

dospelých, odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a školského vzdelávania, ktoré sa 

chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelenie akreditácie na 

Erasmus potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania kvalitných aktivít v oblasti 

mobility ako súčasť širšieho úsilia o rozvoj svojej organizácie. Tento plán sa nazýva plán 

pre Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus. 

Žiadatelia môžu požiadať o individuálnu akreditáciu na Erasmus pre svoju 

organizáciu alebo o akreditáciu na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre 

mobilitu, ako je uvedené v oddiele 5 týchto pravidiel. Predchádzajúce skúsenosti 

s programom Erasmus+ (2014 – 2020) nie sú podmienkou na podanie žiadosti. 

Okrem toho organizácie, ktoré sú držiteľmi platnej charty Erasmus+ pre mobilitu 

v OVP, môžu svoju akreditáciu preniesť do budúceho programu predložením žiadosti 

v nadväznosti na túto výzvu. Organizácie môžu žiadať o osobitný zjednodušený postup 

podľa kritérií uvedených v oddiele 9 týchto pravidiel. Pri všetkých ostatných žiadateľoch 

sa uplatní štandardný postup podávania žiadostí v zmysle oddielov 4 až 8. 

Držiteľom platnej charty pre mobilitu v OVP môže byť v rámci tejto výzvy udelená značka 

excelentnosti ako ocenenie ich doterajšej práce a snahy o presadzovanie kvality. Viac 

informácií sa nachádza v oddiele 12. 

Organizácie akreditované na Erasmus získajú zjednodušený prístup k možnostiam 

financovania v rámci kľúčovej akcie 1 budúceho programu (2021 – 2027), ako je 

uvedené v oddiele 14 týchto pravidiel. 

 

3. Ciele  

Táto akcia podporuje tieto ciele: 

                                           
1  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 nie je pre Európsku komisiu právne záväzná. 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 ročných pracovných programov na rok 2021 a nasledujúce roky, ako aj prijatie všeobecných vykonávacích usmernení, kritérií a 
postupov výberu v nadväznosti na odporúčanie výboru programu a  
– prijatie rozpočtov 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. 
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3.1 Vo všetkých troch oblastiach 

Posilnenie európskeho rozmeru vzdelávania prostredníctvom: 

 presadzovania hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej 

účasti, 

 šírenia vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a obohacujúcom aspekte 

rozmanitosti, 

 podpory rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy. 

3.2 V oblasti vzdelávania dospelých 

Zvyšovanie kvality formálneho, informálneho a neformálneho vzdelávania 

dospelých v Európe prostredníctvom: 

 zlepšovania kvality ponuky vzdelávania dospelých profesionalizáciou pracovníkov 

a budovaním kapacít poskytovateľov vzdelávania dospelých na realizáciu 

kvalitných projektov vzdelávania, 

 zvyšovania kvality všetkých foriem výučby a vzdelávania dospelých so súčasným 

zabezpečením ich relevantnosti z hľadiska potrieb spoločnosti ako celku, 

 zlepšovania vzdelávania dospelých, pokiaľ ide o získanie kľúčových kompetencií 

vymedzených rámcom EÚ (2018) vrátane základných zručností (gramotnosť, 

matematická gramotnosť, digitálne zručnosti) a iných životných zručností  

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom: 

 budovania kapacít poskytovateľov vzdelávania dospelých na realizáciu kvalitných 

projektov v oblasti mobility, 

 zvyšovania účasti dospelých všetkých vekových kategórií a z rôzneho sociálno-

ekonomického prostredia na vzdelávaní dospelých, najmä podporou účasti 

organizácií pracujúcich so znevýhodnenými učiacimi sa, malých poskytovateľov 

vzdelávania dospelých, nových účastníkov programu a komunitných organizácií. 

3.3 V oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

Zvyšovanie kvality počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy 

v Európe prostredníctvom: 

 posilnenia kľúčových kompetencií a prierezových zručností, predovšetkým 

jazykového vzdelávania, 

 podpory rozvoja špecifických zručností na konkrétnych pracovných miestach 

požadovaných na súčasnom a budúcom trhu práce, 

 výmeny najlepších postupov a presadzovania nových a inovačných pedagogických 

metód a technológií a podpory odborného rozvoja učiteľov, školiteľov, mentorov 

a ostatných zamestnancov OVP. 

 

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom: 

 budovania kapacít poskytovateľov OVP na realizáciu kvalitných projektov v oblasti 

mobility a na vytváranie kvalitných partnerstiev za súčasného rozvoja ich stratégie 

internacionalizácie, 

 sprístupnenia mobility všetkým učiacim sa v rámci počiatočného a ďalšieho 

odborného vzdelávania a prípravy a zvyšovaním priemerného trvania mobility pre 

učiacich sa v OVP s cieľom zvýšiť jej kvalitu a dosah, 

 zvyšovania kvality, transparentnosti a uznávania vzdelávacích výstupov počas 

obdobia mobility v zahraničí, predovšetkým pomocou európskych nástrojov 

určených na tento účel 
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3.4 V oblasti školského vzdelávania 

Zvyšovanie kvality výučby a učenia sa v školskom vzdelávaní prostredníctvom: 

 podpory odborného rozvoja učiteľov, riadiacich a iných zamestnancov škôl, 

 podpory využívania nových technológií a inovačných učebných metód, 

 zlepšovania jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách, 

 podpory výmeny a prenosu najlepších postupov v oblasti výučby a školského 

rozvoja 

 

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom: 

 budovania kapacít škôl na zapojenie sa do cezhraničných výmen a spolupráce a na 

realizáciu kvalitných projektov v oblasti mobility, 

 sprístupnenia vzdelávacej mobility všetkým žiakom v rámci školského 

vzdelávania, 

 podpory uznávania vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov počas mobility 

v zahraničí 

4. Ako predložiť žiadosť? 

Formulár 
žiadosti  

Žiadosti musia byť predložené prostredníctvom oficiálneho elektronického 
formulára žiadosti: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-

applications/screen/home. 

Kde sa 
predkladá 
žiadosť?  

Žiadosti sa musia predložiť národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná 

žiadajúca organizácia zriadená. 

Registrácia 
organizácie  

Žiadatelia musia mať pridelené ID organizácie (OID) na to, aby mohli 

predkladať žiadosti v súvislosti s touto výzvou. 

Žiadatelia, ktorí sa už zúčastnili na programe Erasmus+ (2014 – 2020), 

použijú svoje existujúce OID a nemusia sa registrovať znova. 

Žiadatelia, ktorí doteraz používali kód PIC (identifikačný kód účastníka), sa 
nemusia registrovať znova. Týmto žiadateľom bolo OID pridelené 
automaticky, môžu ho nájsť v systéme na registráciu organizácií kliknutím na 

nižšie uvedený odkaz. 

Žiadatelia, ktorí sa ešte nikdy nezúčastnili na programe Erasmus+ (2014 – 
2020), sa musia na pridelenie OID zaregistrovať prostredníctvom systému na 
registráciu organizácií:  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home. 

Jazyk žiadosti  
Žiadosti musia byť vyhotovené v niektorom z úradných jazykov EÚ alebo 
v niektorom z úradných jazykov oprávnených krajín mimo EÚ. Konkrétne 
jazyky prípustné v jednotlivých krajinách určia príslušné národné agentúry. 

Konečný termín 

na predloženie 

žiadosti 

29. október 2020 o 12:00 hod. (poludnie bruselského času) 

Štandardy 
kvality programu 
Erasmus  

Žiadatelia o akreditáciu Erasmus sa musia zaviazať k dodržiavaniu štandardov 
kvality programu Erasmus, ktoré sú uvedené v prílohe I týchto pravidiel. 
Štandardy kvality programu Erasmus môžu byť počas obdobia platnosti 
akreditácie aktualizované. V takom prípade sa bude od akreditovaných 
organizácií vyžadovať súhlas pred tým, ako budú môcť predložiť žiadosť 

o ďalší grant. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
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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Počet žiadostí 

Organizácia môže predložiť žiadosť jedenkrát v rámci každej z troch oblastí, 
ktorých sa táto výzva týka: vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie 

a príprava, školské vzdelávanie. Organizácie, ktoré predkladajú žiadosť na 
viac ako jednu oblasť, musia predložiť osobitnú žiadosť pre každú oblasť. 

Typy žiadostí  
Žiadatelia môžu predložiť žiadosť ako individuálna organizácia alebo ako 
koordinátor konzorcia pre mobilitu. Nie je možné predložiť žiadosť o oba typy 
akreditácie v rámci tej istej oblasti.  

Akreditácia na 
Erasmus pre 
koordinátorov 

konzorcia pre 
mobilitu  

Konzorcium pre mobilitu je skupina organizácií z rovnakej krajiny 
vykonávajúcich aktivity v oblasti mobility ako súčasť spoločného plánu pre 
Erasmus. Každé konzorcium pre mobilitu je koordinované jednou vedúcou 
organizáciou: akreditovaným koordinátorom konzorcia pre mobilitu. 

Akreditovaný koordinátor konzorcia pre mobilitu môže organizovať aktivity 
sám (rovnako ako akákoľvek organizácia s individuálnou akreditáciou) 

a okrem toho môže poskytovať príležitosti na mobilitu iným členským 

organizáciám vo svojom konzorciu. 

Bez ohľadu na znenie platných ročných výziev sa v rámci budúceho programu 
bude vyžadovať, aby všetci koordinátori konzorcia pre mobilitu boli držiteľmi 
akreditácie na Erasmus, nebude sa to však vyžadovať od členov konzorcia. 

Žiadatelia o štatút koordinátora konzorcia pre mobilitu budú musieť v žiadosti 
uviesť účel a plánované zloženie svojho konzorcia. Všetky plánované členské 

organizácie konzorcia musia byť z rovnakej krajiny ako koordinátor konzorcia 
pre mobilitu. Presný zoznam členov konzorcia sa však v tomto štádiu 
nevyžaduje. 

Ďalšie pravidlá účasti v konzorciu pre mobilitu budú vymedzené v ročných 
výzvach na predkladanie návrhov zverejnených Európskou komisiou. 

5. Kritériá oprávnenosti 

Iba žiadatelia s právnym postavením stanoveným platným nariadením Erasmus+ (2014 – 

2020)2 sú oprávnení predkladať žiadosti v rámci tejto výzvy. Ďalšie kritériá oprávnenosti 

uvedené nižšie platia pre všetky tri oblasti.  

Kto môže 
predkladať 
žiadosť? 

Oprávnené 
žiadajúce 

organizácie 

V oblasti vzdelávania dospelých: 

(1) organizácie poskytujúce formálne, informálne a neformálne vzdelávanie 
dospelých3; 

(2) miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné 
organizácie, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní dospelých 

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy: 

(1) organizácie poskytujúce počiatočné alebo ďalšie odborné vzdelávanie 
a prípravu; 

(2) miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné 
organizácie, ktoré sa podieľajú na odbornom vzdelávaní a príprave; 

(3) spoločnosti a ostatné verejné alebo súkromné organizácie, ktoré 
sprostredkúvajú alebo poskytujú odbornú prípravu učiacim sa a učňom 

                                           
2  Nariadenie 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, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES. 
3  Upozorňujeme, že bez toho, aby boli dotknuté vymedzenia pojmov stanovené príslušným vnútroštátnym orgánom, organizácie 

poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu vzdelávajúcim sa dospelým sú typicky považované za poskytovateľov odborného 
vzdelávania a prípravy, a nie za poskytovateľov vzdelávania dospelých. Ďalšie informácie nájdete v rámci platných vymedzení pojmov na 
webovej stránke vašej národnej agentúry. 
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v OVP alebo inak s nimi pracujú. 

V oblasti školského vzdelávania: 

(1) školy, ktoré poskytujú všeobecné predškolské, základné alebo 
stredoškolské vzdelávanie; 

(2) miestne a regionálne verejné orgány, koordinačné orgány a ostatné 
organizácie, ktoré sa podieľajú na školskom vzdelávaní 

Platné vymedzenia pojmov a zásady vo všetkých troch oblastiach 

Oprávnenosť organizácií v zmysle podmienky 1 bude stanovená na základe 

vzdelávacích programov a aktivít, ktoré poskytujú. Organizácia môže byť 
oprávnená vo viac ako jednej oblasti, ak poskytuje rôzne programy 
a aktivity. 

Príslušný národný orgán v každej krajine určí: 

 vzdelávacie programy a aktivity, na základe ktorých sa organizácie môžu 
stať oprávnené pod podmienkou 1, a 

 organizácie oprávnené pod podmienkou 2. 

Platné vymedzenia pojmov a príklady oprávnených organizácií budú 
zverejnené na webovej stránke zodpovednej národnej agentúry 

Eligible 
countries  

Žiadajúce organizácie musia mať sídlo v jednej z týchto krajín: 

 ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, 
 tretie krajiny pridružené k programu v zmysle právneho základu4. 

Supporting 
organisations  

Všetky ostatné organizácie činné v oblasti vzdelávania a prípravy môžu vo 
vzťahu k akreditovaným prijímateľom vystupovať ako podporné organizácie. 
Úloha a povinnosti podporných organizácií musia byť medzi týmito 
organizáciami a akreditovaným prijímateľom formálne vymedzené. Všetky 
príspevky podporných organizácií musia spĺňať štandardy kvality programu 
Erasmus. Ďalšie pravidlá účasti podporných organizácií budú vymedzené 

v ročných výzvach na predkladanie návrhov zverejnených Európskou 
komisiou. 

6. Kritériá vylúčenia 

Žiadatelia musia predložiť podpísané čestné vyhlásenie v zmysle článku 137 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách EÚ5 potvrdzujúce, že: 

 sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 a článku 141 

tohto nariadenia, 

 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 rovnaký alebo veľmi podobný obsah je v žiadostiach od iných 

organizácií), môže žiadateľa z akreditačného procesu kedykoľvek vylúčiť alebo mu odňať 

udelenú akreditáciu). 

                                           
4  Čaká sa na prijatie právneho základu. V programe Erasmus+ na roky 2014 – 2020 tento zoznam zahŕňa: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, 

Turecko, Severné Macedónsko a Srbsko. 
5  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Žiadatelia zároveň môžu využívať a sú vyzvaní, aby využívali poradenstvo príslušných 

vzdelávacích orgánov a odborníkov alebo aby si vymieňali osvedčené postupy 

s podobnými organizáciami, ktoré majú viac skúseností s programom Erasmus+. 

Žiadatelia o koordinátora konzorcia pre mobilitu sa pri vypracúvaní svojej žiadosti môžu 

poradiť s potenciálnymi členmi konzorcia. Žiadatelia môžu svoju žiadosť podporiť 

strategickými dokumentmi dôležitými z hľadiska ich plánu pre Erasmus, ako sú napríklad 

stratégia internacionalizácie alebo stratégia vypracovaná ich dozornými alebo 

koordinačnými orgánmi. 

7. Kritériá výberu 

7.1 Prevádzková kapacita 

Žiadatelia musia mať dostatočné prevádzkové a odborné kapacity na vykonávanie 

navrhovaného plánu pre Erasmus, predovšetkým pokiaľ ide o tieto aspekty: 

 Skúsenosti: Žiadatelia musia mať aspoň dva roky skúseností s vykonávaním činností, 

ktoré ich oprávňujú predkladať žiadosti v rámci tejto výzvy (ako je uvedené v oddiele 

5). Skúsenosti pred zlúčením alebo splynutím alebo podobnými štrukturálnymi 

zmenami verejných subjektov (napr. škôl alebo vzdelávacích centier) budú brané do 

úvahy ako relevantné skúsenosti v danej oblasti. 

 V prípade koordinátorov konzorcia pre mobilitu žiadajúca organizácia musí byť 

schopná koordinovať konzorcium podľa navrhovaného plánu pre Erasmus, účelu 

konzorcia, plánovaného rozdelenia úloh a štandardov kvality programu Erasmus. 

Prevádzkové kapacity budú overené na základe žiadosti (vrátane informácií 

o  predchádzajúcej účasti žiadateľa na programe Erasmus+ na roky 2014 – 2020) 

a dokumentov predložených prostredníctvom systému na registráciu organizácií. 

Žiadatelia, ktorí nevyplnia požadované informácie vo formulári žiadosti, môžu byť 

vyradení. Národná agentúra môže požiadať o dodatočné podporné dokumenty na účely 

overenia informácií uvedených v žiadosti. 

7.2 Finančná kapacita 

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje financovania na vykonávanie svojich 

pravidelných činností  počas implementácie navrhovaného plánu pre Erasmus. Finančná 

kapacita však nebude overovaná v rámci výberového konania pre túto výzvu. Bude 

kontrolovaná, až keď akreditované organizácie predložia žiadosť o grant, a to podľa 

pravidiel stanovených v ročných výzvach na predkladanie návrhov zverejnených 

Európskou komisiou. 

8. Kritériá na udelenie akreditácie 

Žiadosti budú vyhodnocované samostatne pre vzdelávanie dospelých, odborné 

vzdelávanie a prípravu a pre školské vzdelávanie. Kvalita žiadostí bude posudzovaná 

systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe nižšie uvedených 

kritérií a váhového rozdelenia. Na udelenie akreditácie sa budú zohľadňovať žiadosti, 

ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov: 

 aspoň 70 bodov z celkového počtu 100 bodov a 

 aspoň polovicu maximálneho počtu bodov pri každom zo štyroch kritérií na 

udelenie akreditácie 
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Relevantnosť 

 

najviac  
10 bodov 

Miera, do akej: 

 sú žiadateľov profil, skúsenosti, aktivity a cieľová skupina učiacich sa 

relevantné pre oblasť žiadosti a ciele tejto výzvy, 

 v prípade koordinátorov konzorcia aj miera, do akej: 

 je profil plánovaných členov konzorcia relevantný pre účel a ciele 

konzorcia uvedené v žiadosti, pre oblasť uplatnenia a ciele tejto výzvy, 

 vytvorenie konzorcia prináša zrejmú pridanú hodnotu pre jeho členov 

vo vzťahu k cieľom tejto výzvy. 

Plán pre 
Erasmus: ciele 

 

najviac  
40 bodov 

Miera, do akej: 

 je navrhovaný plán pre Erasmus v súlade s cieľmi tejto výzvy, 

 ciele navrhovaného plánu pre Erasmus jasne a konkrétne zohľadňujú 
potreby žiadajúcej organizácie, jej zamestnancov a učiacich sa, 

 sa v prípade koordinátorov konzorcia toto kritérium uplatňuje na celé 
plánované konzorcium a miera, do akej si toto kritérium vyžaduje 

súlad cieľov plánu pre Erasmus s účelom konzorcia uvedeným 
v žiadosti, 

 sú navrhované ciele plánu pre Erasmus a ich časový harmonogram 
realistické a dostatočne ambiciózne na dosiahnutie priaznivého dosahu na 
organizáciu (alebo konzorcium), 

 sú navrhované opatrenia na sledovanie a hodnotenie plnenia cieľov plánu 
pre Erasmus primerané a konkrétne, 

 ak žiadateľ ku svojej žiadosti pripojil strategické dokumenty: existuje 
jasné objasnenie spojenia medzi navrhovaným plánom pre Erasmus 
a priloženými dokumentmi 

Plán pre 
Erasmus: 
aktivity 

 

najviac  
20 bodov 

Miera, do akej: 

 je navrhovaný počet účastníkov aktivít v oblasti mobility úmerný veľkosti 

a skúsenostiam žiadajúcej organizácie, 

 je, v prípade koordinátorov konzorcia, braná do úvahy veľkosť 
plánovaného konzorcia, 

 je navrhovaný počet účastníkov aktivít v oblasti mobility realistický 
a primeraný s ohľadom na ciele stanovené v rámci plánu pre Erasmus, 

 sú profily plánovaných účastníkov relevantné pre oblasť žiadosti, 
navrhovaný plán pre Erasmus a ciele tejto výzvy, 

 v oblasti školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ak 
žiadateľ plánuje organizovať aktivity v oblasti mobility pre učiacich sa: 
zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí. 

Plán pre 

Erasmus: 

riadenie 

 

najviac  
30 bodov 

Miera, do akej: 

 návrhy žiadateľa prispievajú konkrétnym spôsobom k základným zásadám 
akreditácie na Erasmus uvedeným v štandardoch kvality programu 

Erasmus, 

 žiadateľ navrhol jasné a úplné rozdelenie úloh v súlade so štandardmi 

kvality programu Erasmus, 

 žiadateľ vyčlenil primerané zdroje na riadenie aktivít programu v súlade 
so štandardmi kvality programu Erasmus, 

 existuje primerané zapojenie na úrovni vedenia organizácie, 

 sú vymedzené primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity aktivít 
programu v prípade zmien v radoch zamestnancov alebo vo vedení 
žiadajúcej organizácie, 

 žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov 
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svojich aktivít v oblasti mobility do bežnej práce organizácie, 

 sa v prípade koordinátorov konzorcia toto kritérium vzťahuje na celé 

plánované konzorcium 

8.1 Maximálny počet udelených akreditácií na Erasmus  

V krajinách, kde je záujem o akreditáciu na Erasmus veľmi vysoký, môže národná 

agentúra stanoviť maximálny počet udelených akreditácií. Takéto rozhodnutie bude 

prijaté osobitne pre každú z troch oblastí a zverejnené na webovej stránke národnej 

agentúry spolu s touto výzvou. 

 If the National Agency does not set a maximum number of approved 

accreditations Ak národná agentúra nestanoví maximálny počet udelených 

akreditácií pre danú oblasť, všetky žiadosti spĺňajúce minimálne kritériá stanovené 

touto výzvou budú schválené. 

 Ak národná agentúra stanoví maximálny počet udelených akreditácií pre danú 

oblasť, bude vypracovaný poradovník žiadostí spĺňajúcich minimálne kritériá.  

Pri udeľovaní akreditácií sa začne so žiadosťami, ktoré získali najvyššie bodové 

hodnotenie, a bude sa pokračovať zostupne, až kým sa nedosiahne stanovený 

maximálny počet udelených akreditácií. Ak viacero žiadostí získa rovnaký počet 

bodov ako posledná žiadosť, ktorej má byť akreditácia udelená, zvýši sa 

maximálny počet udelených akreditácií tak, aby zahŕňal všetky žiadosti s týmto 

počtom bodov. 

Výnimkou sú akreditácie udelené žiadateľom v rámci zjednodušeného postupu pre 

držiteľov charty pre mobilitu v OVP, ktoré sa nebudú započítavať do maximálneho 

počtu akreditácií stanoveného národnou agentúrou pre oblasť odborného 

vzdelávania a prípravy. 

9. Zjednodušený postup pre držiteľov charty pre mobilitu 
v OVP 

Tieto kritériá sa vzťahujú iba na držiteľov charty pre mobilitu v OVP, ktorí predkladajú 

žiadosť v rámci zjednodušeného postupu. 

Kritériá 

oprávnenosti 

Na podanie žiadosti v rámci zjednodušeného postupu musí byť žiadajúca 
organizácia držiteľom platnej charty Erasmus+ pre mobilitu v OVP. 

Výnimkou sú držitelia platnej charty Erasmus+ pre mobilitu v OVP, ktorí 

chcú výrazne zmeniť svoju stratégiu internacionalizácie (napríklad zmenou 
individuálnej akreditácie na akreditáciu koordinátora konzorcia pre 
mobilitu). Tí žiadosti v rámci zjednodušeného postupu podať nemôžu. 

Kritériá výberu 

Navrhovaný plán pre Erasmus musí byť koherentný, jasný a v súlade so 

stratégiou internacionalizácie organizácie. 

Finančná kapacita nebude overovaná v rámci zjednodušeného postupu. 
Bude posudzovaná, až keď akreditované organizácie podajú žiadosť o grant, 
a to podľa pravidiel stanovených v ročných výzvach na predkladanie 
návrhov zverejnených Európskou komisiou. 

Kritériá 
vylúčenia 

Žiadatelia v rámci zjednodušeného postupu budú posudzovaní na základe 
rovnakých kritérií vylúčenia ako žiadatelia v rámci bežného postupu, ako je 

uvedené v oddiele 6 týchto pravidiel.   
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Kritériá na 

udelenie 
akreditácie 

Žiadosti v rámci zjednodušeného postupu nebudú posudzované na základe 
kritérií na udelenie akreditácie. 

Akreditácia na Erasmus bude udelená všetkým žiadateľom v rámci 
zjednodušeného postupu, ktorí budú spĺňať kritériá oprávnenosti, výberu 
a kritériá vylúčenia. 

10. Udelenie akreditácie na Erasmus 

Akreditácia na Erasmus bude udelená úspešným žiadateľom vo forme certifikátu 

potvrdzujúceho ich štatút a zobrazujúceho logo programu a symboly Európskej únie. 

Podaním žiadosti v nadväznosti na túto výzvu žiadatelia vyjadrujú súhlas so zverejnením 

ich totožnosti (vrátane všetkých informácií verejne dostupných v systéme pre registráciu 

organizácií) a výsledku výberového konania Európskou komisiou a národnými 

agentúrami. 

11. Platnosť 

Akreditácia na Erasmus sa udeľuje na obdobie rokov 2021 až 2027. Na zabezpečenie 

realistického plánovania musí plán pre Erasmus predložený ako súčasť žiadosti pokrývať 

kratšie obdobie dvoch až piatich rokov a musí byť pravidelne aktualizovaný, ako je 

uvedené v oddiele 12. 

Ak sa akreditácia na Erasmus vyžaduje na účasť v rámci inej akcie po skončení 

programového obdobia 2021 – 2027, môže národná agentúra predĺžiť platnosť 

akreditácie za podmienok stanovených Európskou komisiou. 

Akreditáciu možno kedykoľvek ukončiť v prípade, že organizácia prestane existovať alebo 

dohodou medzi národnou agentúrou a akreditovanou organizáciou. 

Národná agentúra alebo akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť 

akreditáciu, ak za posledné minimálne tri roky neboli v rámci tejto akreditácie prijaté 

žiadne žiadosti o financovanie.  

12. Predkladanie správ, monitorovanie, zabezpečenie 
kvality a uznávanie 

Záverečné 
správy po 
skončení trvania 

každej zmluvy 
o grante 

Po skončení trvania každej zmluvy o grante schválenej v rámci akreditácie 
na Erasmus predloží akreditovaná organizácia záverečnú správu 
o realizovaných aktivitách a cieľoch. 

V prípade držiteľov charty pre mobilitu v OVP, ktorí úspešne podajú žiadosť 
v rámci zjednodušeného postupu, budú záverečné správy zo zmlúv o grante 

realizovaných v rámci charty pre mobilitu v OVP (2014 – 2020) považované 
za rovnocenné záverečným správam zo zmlúv o grante v rámci akreditácie 

na Erasmus a pri meraní výkonu organizácie ich národná agentúra 
primerane zohľadní. 
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Správy 
o pokroku 
v rámci 

akreditácie 

Na základe obsahu schváleného plánu pre Erasmus a aspoň raz za päť 
rokov, sú akreditované organizácie povinné: 

 predložiť správu o tom, ako zabezpečili dodržiavanie štandardov 
kvality programu Erasmus, 

 predložiť správu o tom, ako napreduje plnenie cieľov ich plánu pre 
Erasmus, 

 aktualizovať svoj plán pre Erasmus. 

Národná agentúra si zároveň môže vyžiadať priebežnú správu týkajúcu sa 
rôznych prvkov uvedených vyššie alebo si ju môže vyžiadať samostatne. 

Národná agentúra môže nahradiť akúkoľvek priebežnú správu 
štruktúrovanou monitorovacou návštevou. 

Na základe výkonu akreditovanej organizácie vyplývajúceho z predložených 

správ, monitorovania a kontrol zabezpečenia kvality alebo v dôsledku 
podstatných zmien v rámci organizácie môže národná agentúra zmeniť 

počet a rozvrhnutie priebežných správ. 

Navyše môžu akreditované organizácie dobrovoľne požiadať o aktualizáciu 
svojho plánu pre Erasmus. Na základe odôvodnenia organizácie národná 
agentúra rozhodne, či je aktualizácia opodstatnená. Plán pre Erasmus môže 
zahŕňať žiadosť o zmenu z individuálnej akreditácie organizácie na 

akreditáciu koordinátora konzorcia pre mobilitu, alebo naopak. 

Monitorovanie 
a kontroly 

Národná agentúra môže vykonať formálne kontroly, monitorovacie návštevy 
alebo iné činnosti zamerané na sledovanie pokroku a výkonu akreditovaných 
organizácií, zabezpečenie dodržiavania dohodnutých štandardov kvality 
a poskytovanie podpory. 

Formálne kontroly môžu mať podobu kontrol dokumentácie alebo návštev 

akreditovaných organizácií, členov konzorcia, podporných organizácií 
a akýchkoľvek iných priestorov, v ktorých sa uskutočňujú príslušné činnosti. 
Národná agentúra môže požiadať o spoluprácu národné agentúry v iných 
krajinách s cieľom kontrolovať a monitorovať aktivity, ktoré sa tam 

uskutočňujú. 

V nadväznosti na správu alebo monitorovaciu činnosť poskytne národná agentúra 

akreditovanej organizácii spätnú väzbu. Národná agentúra môže poskytnúť 

akreditovaným organizáciám aj pokyny, či už vo forme nariadení alebo odporúčaní, ako 

zlepšiť ich výkon. 

12.1 Ocenenie excelentnosti 

Akreditované organizácie s najlepšími výsledkami budú ocenené udelením značky 

excelentnosti. 

V rámci tejto výzvy bude značka excelentnosti udelená tým držiteľom charty pre mobilitu 

v OVP, ktorí úspešne predložili žiadosť v rámci zjednodušeného postupu a ktorí dosiahli 

priemerné hodnotenie minimálne 85 bodov pri hodnotení ich posledných dvoch 

záverečných správ týkajúcich sa projektov programu Erasmus+ realizovaných v rámci 

charty pre mobilitu v OVP. Udelená značka excelentnosti je platná tri roky. 

Podmienky udelenia značky excelentnosti novým akreditovaným organizáciám vo 

všetkých troch oblastiach budú vymedzené v ročných výzvach na predkladanie návrhov 

zverejnených Európskou komisiou. 
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12.2 Nápravné opatrenia 

V prípade nových akreditovaných žiadateľov, organizácií s vysokou mierou rizika, 

v prípade nedodržania pokynov a lehôt národnej agentúry, nedostatočných výsledkov 

vyplývajúcich z podávania správ, monitorovania a kontrol zabezpečenia kvality alebo 

v prípade porušenia pravidiel programu (aj v rámci inej akcie) môže národná agentúra 

prijať tieto nápravné opatrenia:  

 Dohľad: národná agentúra môže obmedziť mieru financovania, o ktoré môže 

akreditovaná organizácia požiadať v rámci akcií, kde je akreditácia na Erasmus 

podmienkou. 

Nad novými akreditovanými organizáciami môže byť ustanovený dohľad, ak je 

v priebehu kontroly prevádzkových kapacít zistené riziko nekvalitného vykonávania 

alebo ak posudzovatelia žiadosti zistia vážne nedostatky v žiadateľovom pláne pre 

Erasmus. 

 Pozastavenie: Organizácie, ktorým bola pozastavená akreditácia, nemôžu žiadať 

o financovanie v rámci akcií, kde je akreditácia na Erasmus podmienkou. Národná 

agentúra zároveň môže ukončiť niektoré alebo všetky platné zmluvy o grante 

uzatvorené v rámci pozastavenej akreditácie. 

Obdobie dohľadu alebo pozastavenia potrvá, až kým národná agentúra nepotvrdí, že 

podmienky a požiadavky na kvalitu stanovené v tejto výzve sú opäť splnené a že 

akreditovaná organizácia eliminovala riziko slabého výkonu. 

Organizácie s pozastavenou akreditáciou alebo pod dohľadom nemôžu požiadať o novú 

akreditáciu v tej istej oblasti. 

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania pokynov a lehôt národnej agentúry, slabého 

výkonu alebo v prípade opakovaného alebo vážneho porušenia pravidiel programu (aj 

v rámci inej akcie) môže národná agentúra odňať akreditáciu. 

13. Orientačný harmonogram 

 Orientačný harmonogram 

Uverejnenie výzvy máj 2020 

Konečný termín na 
podanie žiadosti 

29. október 2020 

Obdobie hodnotenia 

žiadosti 
november 2020 – február 2021 

Rozhodnutie o udelení 
akreditácie 

február 2021 

Informovanie 
žiadateľov 

do konca februára 2021 

14. Prístup úspešných žiadateľov k financovaniu 

Úspešní žiadatelia o akreditáciu na Erasmus získajú zjednodušený prístup k možnostiam 

financovania v rámci kľúčovej akcie 1 v príslušnej oblasti na obdobie trvania platnosti 

akreditácie6. 

                                           
6  Bez toho, aby bola dotknutá doložka o výhrade tejto výzvy. 
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Ročné granty pre akreditovaných žiadateľov budú podliehať viacerým kritériám vrátane: 

výsledkov monitorovania a predkladania správ, aktivít požadovaných žiadateľom, 

každoročne stanovených priorít a rozpočtu pre príslušný druh akcie. 

Vyššie uvedený zoznam kritérií je demonštratívny a nie je úplný. Konečné kritériá 

prístupu akreditovaných organizácií k financovaniu a udeleniu grantu budú vymedzené 

v ročných výzvach na predkladanie návrhov zverejnených Európskou komisiou. 

15. Spracovanie osobných údajov  

Akékoľvek osobné údaje uvedené v žiadosti alebo rozhodnutí o udelení akreditácie budú 

spracované národnou agentúrou v súlade s:  

 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 

úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Text s významom pre 

EHP), 

 v druhom rade a len v rozsahu, v akom sa neuplatňuje nariadenie 2018/1725 – so 

všeobecným nariadením o ochrane údajov [nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016] alebo s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

v oblasti ochrany osobných údajov v prípade, keď sa neuplatňuje všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov (krajiny mimo EÚ).  

Odpovede žiadateľa na otázky uvedené vo formulári žiadosti sú, s výnimkou otázok 

označených ako nepovinné, potrebné na vyhodnotenie a ďalšie spracovanie žiadosti 

o grant v súlade s pravidlami uplatňovania. Osobné údaje spracuje výhradne na tento 

účel príslušné oddelenie alebo útvar (subjekt konajúci ako prevádzkovateľ). 

Osobné údaje sa môžu na základe opodstatnenej potreby poskytnúť tretím stranám 

zapojeným do hodnotenia žiadostí alebo do následných postupov riadenia grantu bez 

toho, aby tým bolo dotknuté poskytnutie príslušných údajov orgánom zodpovedným za 

monitorovanie a kontrolu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo orgánom 

povereným vykonávaním hodnotenia programu alebo akejkoľvek jeho akcie. Osobné 

údaje môžu byť poskytnuté útvarom pre vnútorný audit, Európskemu dvoru audítorov, 

výboru pre finančné nezrovnalosti alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom 

a vymieňané medzi povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami, a to najmä 

na účely ochrany finančných záujmov Únie. 

Žiadateľ má právo na prístup k svojim vlastným osobným údajom a na ich opravu. Ak má 

žiadateľ akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov, mal by ich 

adresovať agentúre, ktorá žiadosť vybrala. V prípade rozporov má žiadateľ právo 

kedykoľvek sa obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.  

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci programu Erasmus+, na webovej 

stránke Komisie je k dispozícii podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov vrátane 

kontaktných informácií. 
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16. Prílohy  

 Príloha I: Štandardy kvality programu Erasmus 

 

 
 V prípade protichodných významov medzi jazykovými verziami je smerodajná 

anglická verzia 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
  


