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Kľúčová akcia 1 a 2 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vysokoškolského 

vzdelávania 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 

V akom jazyku môžeme formulár vypĺňať? Môžeme anglickú verziu 
formulára vypĺňať v slovenčine alebo opačne? 

Formulár žiadosti môžete vypĺňať v ktoromkoľvek úradnom jazyku 
Európskej únie.  
Ak začnete vypĺňať anglickú verziu žiadosti po slovensky a portál už 
bude mať i slovenskú verziu žiadosti, váš text sa automaticky prenesie 
do tej verzie žiadosti, ktorú si vyberiete. 

Žiadosti sa podávajú online? Áno, výlučne online. Žiadosti odoslané poštou sa neakceptujú. 

Prečo sa neviem prihlásiť/dostať do formulára žiadosti? Neviem, ako 
si zriadiť EU login/OID. 

Informácie k EU login a ako registrovať organizáciu k získaniu OID 
nájdete na našich webových stránkach k novej výzve v časti 
Dokumenty. Ak vám nefunguje prihlásenie do formulára žiadosti, vstup 
na platformu, alebo máte iný technický problém, prosím, kontaktujte 
náš helpdesk: helpdesk@saaic.sk. 

Môžeme čestné vyhlásenie alebo mandátne listy podpísať aj 
elektronicky?  

Áno, v čestnom vyhlásení je akceptovaný kvalifikovaný elektronický 
podpis alebo pečať v súlade s platnou slovenskou legislatívou. 
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Áno, kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať v mandátnom liste 
sú akceptované, ak sú v súlade s platnou legislatívou krajín oboch 
zmluvných strán. 

Čo v žiadosti znamená „zelené cestovanie“ a akým spôsobom ho 
budeme v projekte deklarovať? 

Definícia zeleného cestovania sa nachádza v SK Sprievodcovi 
programom v časti D - Slovník pojmov na s. 324. Deklarovanie zeleného 
cestovania ako hlavného spôsobu dopravy na mobilitu zabezpečí nový 
nástroj Európskej komisie pre prijímateľov grantov podľa pravidiel 
ukotvených v budúcej zmluve o grante. 

Čo v žiadosti znamenajú „účastníci s nedostatkom príležitostí“ a akým 
spôsobom ich budeme v projekte deklarovať? 

Definícia účastníkov s nedostatkom príležitostí sa nachádza v SK 
Sprievodcovi programom v časti D - Slovník pojmov na s. 327. Viac 
informácií o stratégii inklúzie nájdete v časti A na s. 7. Deklarovanie ich 
účasti zabezpečí nový nástroj Európskej komisie pre prijímateľov 
grantov podľa pravidiel ukotvených v budúcej zmluve o grante. 

Na webinároch aj z webovej stránky programu sme sa dozvedeli, že 
„inklúzia a rozmanitosť“ je tzv. európska priorita v národnom 
kontexte. Ako máme rozumieť pojmu „inklúzia“, je totožný s pojmom 
„integrácia“?  

 

Na rozdiel od integrácie, ktorá sa zameriava na zapojenie jednotlivca 
alebo menšej skupiny do väčšieho spoločenstva, predstavuje inklúzia 
širší prístup. Rozumie sa ňou také vytvorenie podmienok v školách 
alebo vzdelávacích organizáciách pre dospelých, ktoré umožnia 
všetkým osobám bez ohľadu na ich znevýhodnenie zapojiť sa do 
vzdelávacieho procesu a učenia sa. 

Uplatňovanie európskej priority v národnom kontexte „inklúzia a 
rozmanitosť“ v projektoch znamená: 

- cielené odstraňovanie prekážok, ktoré jednotlivcom bránia 
v prístupe k vzdelávaniu s cieľom umožniť im účasť na projektových 
aktivitách (príklady bariér nájdete v SK Sprievodcovi programom na 
s. 7 – 8), 

- budovanie pozitívnej atmosféry a zmeny vnímania „rozmanitosti 
(inakosti)“, ktorú je potrebné chápať ako hodnotu a výzvu. 
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Čo v žiadosti znamená „digitálny Erasmus“ a akým spôsobom ho 
budeme v projekte deklarovať? 

Definícia „digitálneho Erasmu“ sa nachádza v SK Sprievodcovi 
programom v časti Digitálna transformácia pri každom sektore 
vzdelávania a odbornej prípravy. Deklarovanie využívania jednotlivých 
prvkov digitálnej transformácie pri realizácii projektu zabezpečí nový 
nástroj Európskej komisie pre prijímateľov grantov podľa pravidiel 
ukotvených v budúcej zmluve o grante. 

Vo formulári žiadosti o grant KA1 v časti Aktivity sa v stĺpci „digitálny 
Erasmus“ uvádza počet mobilít, ktoré plánujete realizovať zmiešanou 
formou (fyzicky a virtuálne) a mobilít svojím obsahom zameraných na 
rozvoj digitálnych zručností. 

Aký režim splátok grantu budeme mať v novom programe? Presné platobné postupy pre projekty KA1 v novom programe budú 
stanovené v zmluve o grante. Vzory zmlúv zatiaľ Európska komisia 
nezverejnila, základné informácie o platobných postupoch však nájdete 
v SK Sprievodcovi programom na s. 315. 

Ako vypočítať vzdialenosť medzi vysielajúcou a prijímajúcou 
organizáciou? 

Vo formulári žiadosti nájdete odkaz na vzdialenostnú kalkulačku, do 
ktorej zadáte sídlo vysielajúcej organizácie (mesto) a sídlo prijímajúcej, 
čiže hostiteľskej organizácie (mesto). Kalkulačka vám vypočíta 
vzdialenosť a vy na jej základe určíte, do akého vzdialenostného pásma 
spadáte. 

Vzdialenostnú kalkulačku nájdete aj na: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_en 

Sú niekde zverejnené prezentácie z webinárov? Záznamy a prezentácie z webinárov nájdete na 
www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027 v časti Školenia. 

Okrem záznamov sme pre vás pripravili aj krátke videotutoriály 
k vypĺňaniu žiadostí o grant pre každú akciu v časti Dokumenty. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=1
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