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www.erasmusplus.sk

http://www.erasmusplus.sk/


https://www.erasmusplus.sk/erasmusplus/chcem-
podat-projekt/

• zaregistrovanie organizácie – získanie OID čísla
• povinné pre koordinátora i partnerov plánovaného projektu
• po pridelení ostáva na celé programové obdobie na všetky projekty

https://www.erasmusplus.sk/erasmusplus/chcem-podat-projekt/
https://www.erasmusplus.sk/erasmusplus/chcem-podat-projekt/
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webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

http://www.webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Voľba jazyka



Voľba žiadosti podľa aktivity a sektoru



Základná obrazovka žiadosti - Kontext



Zdieľanie žiadosti s inými osobami



• nastavenie oprávnenia: čítať – čítať/písať – čítať/písať/podať
• zdieľanie je možné aj zrušiť



• automatické ukladanie každých pár sekúnd

• možnosť vygenerovania pdf

• po opätovnom vstupe do systému sa rozpracovaná žiadosť nachádza v 
čiernom menu celkom vľavo v časti Žiadosti – Moje žiadosti

• kým nie je žiadosť podaná, má status Pracovná verzia/Draft





Po vyplnení všetkých povinných polí sa v menu vľavo zmení

červené x na zelenú √.

SK01



Zapojené organizácie



minimálne dve osoby za inštitúciu (štatutár a kontaktná)



Relevantnosť – 1. hodnotené kritérium



Priority



• aspoň jedna priorita (európska/národná)

• maximálne 3 priority, jedna hlavná

• nestačí ich iba deklarovať



Opis projektu



Analýza potrieb



• veľmi podrobné skúmanie hodnotiteľmi

• zrealizovať ju pred podaním žiadosti, nie ako projektovú aktivitu

• u všetkých zapojených partnerov



Partnerstvo a dohody o spolupráci –
2. hodnotené kritérium





• objasniť, prečo sa partnerstvo skladá práve z týchto organizácií

• relevantnosť partnera z tretej krajiny nepridruženej k programu

• aktívna úloha všetkých partnerov

• vyváženosť



Návrh a realizácia projektu – 3. hodnotené kritérium

• životný cyklus projektu v programových balíkoch

• prvý balík = Riadenie a realizácia projektu

• max. 20 % rozpočtu (systém to stráži)

• monitorovanie, kontrola financií, riadenie rizík naprieč projektom

• každý balík musí mať svoj názov, rozpočet a aktivity



Pridávanie a vypĺňanie balíkov





Aktivity – opis a rozpočet





Zhrnutie rozpočtu



• prehľad súm jednotlivých balíkov

• vyplniť rozdelenie medzi partnerov

• systém sleduje celkovú žiadanú sumu podľa výberu v časti Kontext



Dopad – 4. hodnotené kritérium



Zhrnutie projektu



• text sa v prípade schválenia objaví na Platforme výsledkov

• výstižnosť a reprezentatívnosť

• preklad do angličtiny



Prílohy



Prílohy

• Čestné vyhlásenie (povinné)
Stiahnuť pdf, prečítať, vyplniť, podpísať štatutárom a opäť vložiť do formulára. Ak je už v žiadosti nahodený štatutár koordinátora 
(Vaša organizácia), jeho údaje sa už nachádzajú vo vyhlásení. Treba už len doplniť dátum a podpis. Akceptujú sa naskenované 
podpisy aj kvalifikované elektronické podpisy.

• Mandáty (vysoko odporúčané)
Partneri splnomocňujú koordinátora uzatvoriť v prípade schválenia projektu zmluvu o finančnej podpore – stiahnuť pdf (ak sú 
vyplnené údaje za organizácie, objavia sa aj v mandáte), doplniť podpisy štatutárov a dátumy a miesta podpisu. Akceptujú sa 
naskenované podpisy aj kvalifikované elektronické podpisy. Odporúčame mandáty priložiť už k prihláške, alebo si aspoň stiahnuť 
formulár a uložiť si ho, pretože po uzatvorení výzvy sa k nemu nebude možné dostať.

• Nepovinné prílohy (nie texty doplňujúce žiadosť)

napr. Gantt, súhlasy partnerov…



Kontrolný zoznam



Podanie žiadosti



Podanie žiadosti

• všetky časti musia byť označené zelenou kvačkou

• bez toho nie je tlačidlo Podať aktívne

• odporúča sa uložiť si kompletnú žiadosť ako pdf

• do deadlinu je možné sa k žiadosti vrátiť, upraviť a podať znova

• akceptuje sa posledná podaná žiadosť



Videoinštrukcie – erasmusplus.sk

Výzvy→ Dokumenty→
Videoinštrukcie k príprave
žiadostí→ Žiadosť KA220 
– kooperačné partnerstvá



Hodnotenie žiadosti 



Kvalitatívne hodnotenie žiadosti 

Kritérium hodnotenia Maximálny počet bodov

Relevantnosť 25

Kvalita návrhu a realizácie projektu 30

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce 20

Vplyv 25

Spolu za všetky kritériá 100

Na postup treba získať minimálne 60 bodov a súčasne v každom kritériu minimálne polovicu bodov.



RELEVANTNOSŤ

S cieľmi a prioritami akcie

• profil, skúsenosti a aktivity všetkých účastníckych organizácií relevantné pre sektor

Skutočná a primeraná analýza potrieb 
• v každej účastníckej organizácii a krajinách, kde pôsobia

(prečo je táto organizácia v projekte?)

Synergie medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy

Inovatívnosť, prípadne komplementárnosť (viď platforma výsledkov)

Pridaná hodnota na európskej úrovni (dali by sa výsledky dosiahnuť iba v jednej krajine?)



KVALITA NÁVRHU A REALIZÁCIE PROJEKTU
Ciele projektu  

SMART (špecifické – merateľné – dosiahnuteľné – relevantné – časovo ohraničené)
riešia potreby a ciele účastníckych organizácií a cieľových skupín 

Navrhovaná metodika - jednoznačná, primeraná, uskutočniteľná, účinná

Pracovný plán a fázy

Nákladová efektívnosť (vyváženosť kvality + hodnoty s financiami; vychádzať z reálnych nákladov)

Kontrola kvality, monitorovania a hodnotenia

Zapojenie osôb s nedostatkom príležitostí do aktivít

Digitálne nástroje a vzdelávacie metódy 

Ekologické postupy

Aktivity odbornej prípravy, výučby a/alebo vzdelávania 

• Primeranosť: ciele, počet a profil účastníkov

• Riadenie a forma podpory účastníkov

• Uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov 



KVALITA PARTNERSTVA A PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Primeraná kombinácia účastníckych organizácií 

Zapojenie organizácií s menšími skúsenosťami v KA2 (musia mať prínos pre projekt)

Rozdelenie úloh – aktívne a vyvážené zapojenie všetkých účastníckych organizácií 

Účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie 

Pridaná hodnota zapojenia účastníckej organizácie z tretej krajiny nepridruženej 
k programu



VPLYV

Začlenenie výsledkov projektu – počas projektu aj po jeho ukončení do bežného chodu
zapojených inštitúcií

Pozitívny vplyv projektu  - účastníci, účastnícke organizácie, širšia komunita

Potenciál využitia výsledkov projektu - mimo účastníckych organizácií: miestna, regionálna, 
národná alebo európska úroveň

Šírenie výsledkov - čo/ako/komu/kedy/v akom rozsahu (u každého partnera)

Voľná dostupnosť projektových výsledkov, otvorené licencie

Udržateľnosť vplyvu projektu (pomocou indikátorov)



Kvalitná žiadosť o grant - ODPORÚČANIE

POTREBY CIELE
CIEĽOVÉ 
SKUPINY

ÚČAST. 
ORGANIZ.

AKTIVITY

VÝSLEDKY
VYUŽITIE VPLYV

jasné + ucelené + presvedčivé informácie = JUPI ☺



Časový harmonogram výzvy 2023/KA220

• Podanie žiadosti: 22. 3. 2023, do 12.00 SEČ

• Výsledky hodnotenia žiadostí: polovica augusta 2023

• Vystavenie zmluvy o poskytnutí  grantu: koniec augusta 2023

• Začiatok projektu: 1. 9. – 31. 12. 2023

• Trvanie projektu: 12 - 36 mesiacov

• Termín ukončenia projektu: najneskôr 31. 12. 2026



Platformy – partneri a inšpirácie

• The Erasmus+ Project Results Platform

• EPALE

• European School Education Platform = 

spojenie platforiem 

School Education Gateway Platform + eTwinning



KONTAKTY

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
+421 2 209 222 01
www.erasmusplus.sk
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK

Konzultácie
erasmusplus@saaic.sk

Technická podpora: helpdesk@saaic.sk pri vypĺňaní a podávaní žiadosti 

http://www.erasmusplus.sk/
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK
mailto:erasmusplus@saaic.sk
mailto:helpdesk@saaic.sk


Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk
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