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Ako postupovať pred podaním žiadosti?

❑ Uistite sa, že Vaša organizácia má číslo OID

❑ Ak nemáte vytvorené, vytvorte si prístupové konto EU Login, zabezpečuje prístup do všetkých 
online nástrojov EK

❑ Pozrite si Videoinštrukcie k príprave žiadostí KA210

❑ Vyplňte správny formulár žiadosti – podľa sektoru: 

➢ Školské vzdelávanie: kód KA210-SCH

➢ Odborné vzdelávanie a príprava: kód KA210-VET

➢ Vzdelávanie dospelých: kód KA210-ADU

❑ Nezabudnite na povinnú prílohu k žiadosti - Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym 
zástupcom organizácie

V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@saaic.sk

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1673874834316-2df3389b-cbd6
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
mailto:helpdesk@saaic.sk


Ako vyzerá online prostredie 

formulárov žiadostí o grant?



Všimnite si, prosím, že...

...ak kompletne vyplníte danú časť žiadosti, sa zmení na

...je potrebné vyplniť všetky požadované polia v žiadosti, označené
červenou hviezdičkou

...informácie pridávate a vymažete

...v pravom hornom rohu vidíte koľko dní vám ostáva do deadline-u
a tiež stav verzie vašej žiadosti (pracovná/kompletná)

...jazyk žiadosti si môžete zmeniť v pravom hornom rohu
obrazovky, hneď vedľa vašej ikonky profilu



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Kontext

Sektor: 
predvolený



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Kontext

Začiatok projektu:
01. 09. 2023 – 31. 12. 2023



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Kontext

Trvanie projektu sa musí 
určiť vo fáze podania 

žiadosti v závislosti od 
cieľov projektu a typu 
plánovaných aktivít v 

danom období.

SK01



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Kontext

Jeden z dvoch navrhovaných modelov financovania si vyberáte podľa 
aktivít, ktoré chcete realizovať a výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť.

Výber požadovanej sumy jednorazovej platby 
by mal vychádzať z Vášho vlastného odhadu, 
pokiaľ ide o celkové náklady na projekt. Na 
základe tohto odhadu je potom potrebné si 

vybrať sumu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim 
potrebám



Ako to vyzerá v žiadosti? 

Priority a témy

Všetky projekty 
financované v rámci 

programu Erasmus+ by 
mali prispievať 

k naplneniu minimálne 
jednej z uvedených 

priorítKoľko priorít zvolíte, na toľko musí Váš projekt reagovať –
nevyberajte priority iba do počtu



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Priority a témy



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Opis projektu

Odpovedajte tak, aby 
sa odpovede navzájom 

dopĺňali, neopakujte 
zbytočne ten istý text

Akých cieľových skupín sa  bude týkať Váš projekt, na koho bude zameraný a pre koho bude prínosom

Prečo chcete projekt realizovať – odôvodnite jeho potrebu



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Zapojené organizácie

Namiesto manuálneho vyplnenia 
informácií o organizácii, zadajte 

číslo OID Vašej organizácie



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Organizácia žiadateľa- zázemie a skúsenosti

Táto časť sa otvorí automaticky 
po vložení Vášho čísla OID.

Stručne predstavte Vašu 
organizáciu

Predstavte Vašu organizáciu – odprezentujte sa, kto ste, čo robíte, aká je vaša úloha, aké sú vaše aktivity 

Uveďte, čo z toho, čomu sa ako organizácia venujete, súvisí so sektorom školského vzdelávania. Aké vzdelávacie programy, relevantné pre 
tento sektor, ponúkate?

S akými cieľovými skupinami a vekom žiakov pracujete (bežní žiaci, ŠVvP,...)



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Organizácia žiadateľa – pridružené osoby

Uvádzajte minimálne 2 rozličné 
osoby - zastupiteľnosť. 

Jedna: štatutárny zástupca, 
Druhá: hlavná kontaktná osoba



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Partnerská/é organizácia/e

Namiesto manuálneho vyplnenia 
informácií o organizácii, zadajte 

číslo OID Vašej partnerskej 
organizácie



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Podmienky spolupráce

Ako ste Vášho projektového partnera/ov spoznali, prečo vytvárate partnerskú spoluprácu práve s týmto partnerom/ partnermi

Popíšte Vašu spoluprácu, spôsoby komunikácie, ako bude zabezpečený hladký chod Vášho partnerstva

Opíšte ktoré EU platformy a načo plánujete využiť?

Kto bude mať čo na starosti



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Aktivity

Všetky aktivity – je potrebné 
realizovať v krajinách zapojených 

partnerov.
Uveďte informácie o každej 

plánovanej aktivite – miestna 
aktivita, mobilita, virtuálna 

spolupráca, diseminačné aktivity



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Aktivity



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Aktivity



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Rozpočet

Celková výška grantu 
pridelená na aktivity sa 

musí rovnať sume 
jednorazovej platby, o 

ktorú žiadate.

Táto časť na vyplní 
automaticky podľa Vami 

zadaných aktivít



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Dopad a nadväzujúce aktivity

Aké spôsoby, mechanizmy použijete k tomu, aby ste sa dozvedeli, či projekt dosiahol čo dosiahnuť mať – čiže mal dopad na tie 
cieľové skupiny, ktoré ste plánovali. 

Plánujete výsledky projektu využívať ďalej, aj po ukončení projektu? Ako zabezpečíte túto udržateľnosť? Nebude to iba projekt pre projekt?

Zdieľanie výsledkov projektu na rozličných úrovniach, s rozličnými cieľovými skupinami



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Zhrnutie projektu

Uveďte publikovateľné zhrnutie projektu – aj v 
anglickom jazyku. Toto zhrnutie bude ihneď po 

schválení Vášho projektu preklopené do platformy 
výsledkov projektov Erasmus+. Bude teda verejné a 

viditeľné pre všetkých.



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Prílohy

Mandáty: 
nezabudnite na:

podpis, 
miesto podpisu a 

dátum podpisu pri oboch 
podpisujúcich stranách.



Ako to vyzerá v žiadosti? 
Kontrolný zoznam

Po odklikaní kontrolného zoznamu sa Vám 
otvorí možnosť podania formuláru žiadosti.

Nezabudnite si podanú 
žiadosť uložiť do Vášho PC 

vo formáte .pdf



Ako sa budú žiadosti hodnotiť?

• 2 externí hodnotitelia na základe 4 kritérií kvality: 

o Relevantnosť projektu (max. 30 bodov): je návrh projektu relevantný pre ciele a priority akcie; sú relevantné 
profil, skúsenosti a aktivity; prináša návrh pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom budovania kapacít 
organizácií na zapojenie sa do cezhraničnej spolupráce a vytvárania sietí.

o Kvalita návrhu a realizácie projektu (max. 30 bodov): sú ciele projektu jasne vymedzené, realistické, 
riešia potreby; aktivity sú navrhnuté prístupne a inkluzívne; je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a 
uskutočniteľná atď.

o Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (max. 20 bodov): návrh obsahuje primeranú kombináciu 
účastníckych organizácií; zapája nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami; navrhované rozdelenie 
úloh pre všetky účastnícke organizácie; obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi 
účastníckymi organizáciami. 

o Vplyv (max. 20 bodov): návrh obsahuje konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej 
práce účastníckych organizácií; má potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu 
komunitu; obsahuje primeraný spôsob hodnotenia výstupov projektu; obsahuje konkrétne a účinné kroky na 
oznámenie výsledkov projektu a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

• Žiadosť musí dosiahnuť:

o minimálne 60 bodov zo 100 bodov v celkovom hodnotení

o a súčasne 50 % bodov v každom kritériu hodnotenia

KAŽDÁ ŽIADOSŤ MUSÍ BYŤ ORIGINÁLNA!



Odporúčania hodnotiteľov 

➢ nejde o mobilitný projekt, partnerská spolupráca na téme spoločného záujmu musí byť

prvoradá a pre hodnotiteľov v žiadosti jasne identifikovateľná;

• v prípade záujmu o mobilitný projekt KA122

• z pohľadu sektoru ŠV - KA210 ≠ KA229 (školské výmenné partnerstvá)

➢ opísať komunikáciu a koordináciu medzi partnermi

➢ nezabudnúť na zapojenie cieľových skupín

➢ celý grant spravuje koordinátor a nerozdelí sa na čiastkové zmluvy s príslušnými NA

partnerov

➢ jednoduchosť formuláru ≠ stručné odpovede

➢ jedinečnosť – NA kontroluje originalitu naprieč databázou žiadostí v EÚ

Ak plánujete v rámci projektu realizovať mobility: 
mobility nesmú byť cieľom projektu, ale prostriedkom k 
dosiahnutiu cieľa



Technické aspekty v skratke

o jazyk žiadosti – pracovný jazyk partnerstva – jeden z 
úradných jazykov EÚ

o návrh žiadosti sa automatický ukladá každých pár sekúnd

o prílohy žiadosti: povinnou prílohou je čestné vyhlásenie 
štatutárneho zástupcu organizácie a podpísané mandátne 
listy s partnermi

o pri opakovanom podaní žiadosti sa bude brať do úvahy 
posledná verzia podaná pred konečným termínom 
podania

o termín na podanie žiadosti: 

22. marec 2023 do 12:00:00 hod.



Odporúčania 
národnej 
agentúry

5 krokov –
Ako požiadať o 
grant?

+ Často kladené otázky

https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/rozne/2023/Krok_za_krokom.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/rozne/2023/Krok_za_krokom.pdf
https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/doc/rozne/2023/Krok_za_krokom.pdf
https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1673617885147-8c2280a7-e4c6


Platformy

• The Erasmus+ Project Results
Platform

• European School Education Platform
= spojenie platforiem: 

School Education Gateway Platform
+ eTwinning

• EPALE - pre vzdelávanie dospelých

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://school-education.ec.europa.eu/en
http://www.epale.sk/


Školiace a kooperačné aktivity 
(TCA)

• kontaktné/tematické semináre, 
študijné návštevy

• organizované národnými 
agentúrami

• pre nováčikov aj pre skúsených

• grant do výšky 95 % reálnych 
oprávnených nákladov

• ponuky: 
https://www.erasmusplus.sk/tca/

• viac info: tca@saaic.sk

https://www.erasmusplus.sk/tca/
mailto:tca@saaic.sk


Education
for sustainable
development

• Odense, Dánsko

• 1. – 4. máj 2023

• pre učiteľov alebo riaditeľov škôl zo sektoru ŠV 
-> nové aj skúsené organizácie

• prihláška do 5. marca 2023

• Viac info: 
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/educati
on-for-sustainable-development/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/education-for-sustainable-development/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/education-for-sustainable-development/


Schools go green 
and digital – and 

Erasmus+ supports 
teaching 

excellence!

• Bonn, Nemecko

• 3. – 5. máj 2023

• pre zástupcov zo sektoru ŠV, OVP -> nové aj 
skúsené organizácie

• prihláška do 15. februára 2023

• Viac info: 
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-
go-green-and-digital-and-erasmus-supports-
teaching-excellence/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence/


Blended 
mobilities 
as a means of 
improving study 
programmes

• Bratislava, Slovensko

• 24. – 26. máj 2023

• pre zástupcov zo sektora ŠV, OVP -> nové aj 
skúsené organizácie

• prihláška do 15. marca 2023

• Viac info: 
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended
-mobilities-as-a-means-of-improving-study-
programmes/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended-mobilities-as-a-means-of-improving-study-programmes/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended-mobilities-as-a-means-of-improving-study-programmes/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/blended-mobilities-as-a-means-of-improving-study-programmes/


Going green in 
Erasmus+: 

Project 
development and 
mobilities in the 
field of ecologic 
sustainability in 
adult education

• Hamburg, Nemecko

• 24. – 26. máj 2023

• pre zástupcov zo sektora VD -> nové aj 
skúsené organizácie

• prihláška do 20. marca 2023

• Viac info: 
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/going-
green-in-erasmus-project-development-and-
mobilities-in-the-field-of-ecologic-sustainability-
in-adult-education/

https://www.erasmusplus.sk/udalosti/going-green-in-erasmus-project-development-and-mobilities-in-the-field-of-ecologic-sustainability-in-adult-education/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/going-green-in-erasmus-project-development-and-mobilities-in-the-field-of-ecologic-sustainability-in-adult-education/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/going-green-in-erasmus-project-development-and-mobilities-in-the-field-of-ecologic-sustainability-in-adult-education/
https://www.erasmusplus.sk/udalosti/going-green-in-erasmus-project-development-and-mobilities-in-the-field-of-ecologic-sustainability-in-adult-education/


Pripravované TCA 
v prvom polroku 
2023

• Quality education and wellbeing at 
school: towards a caring school

• Poitiers, Francúzsko

• 6. – 9. jún 2023

Sledujte web stránku a sociálne siete 
https://www.erasmusplus.sk/tca/

https://www.erasmusplus.sk/tca/


A SLEDOVAŤ NAŠE SOCIÁLNE SIETE

PRE VIAC INFORMÁCIÍ MÔŽETE POČÚVAŤ NÁŠ PODCAST

erasmusplus.sk SAAIC - Erasmusplus SK SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+



Naše kontakty

Všeobecné
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
+421 2 209 222 01

Technická podpora
helpdesk@saaic.sk

E-mail
erasmusplus@saaic.sk

mailto:helpdesk@saaic.sk
mailto:erasmusplus@saaic.sk


Priestor pre 
Vaše otázky



Ďakujeme 
za pozornosť 
a 
tešíme sa 
na Vaše projektové návrhy
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