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Kvalitatívny rámec 

 ECHE – Erasmus Charta pre VŠ v krajine programu, 
princípy Charty musia byť zakotvené v 
Medziinštitucionálnej dohode 

 Medziinštitucionálna dohoda - určuje mobilitné 
toky študentov a VŠ zamestnancov, podpísaná až 
po schválení grantu 

 Zmluva o štúdiu (Learning Agreement) 
 
 

 



Všeobecné kritériá na pridelenie 
grantu 

Relevantosť stratégie – max. 30 bodov 
Kvalita opatrení spolupráce – max. 30 

bodov 
Kvalita návrhu a realizácie projektu – 

max. 20 bodov 
Dopad a šírenie informácii – max. 20 

bodov 
Pre každú krajinu zvlášť ! 
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Relevantnosť stratégie 

Stratégia internacionalizácie inštitúcii 
v krajine programu a v patnerskej 
krajine 
Zdôvodnenie výberu mobility študentov 

a/alebo zamestnancov 
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Kvalita opatrení spolupráce 

• Predchádzajúce skúsenosti žiadateľa z 
podobných projektov s VŠ inštitúciami 
v partnerskej krajine 

• Zrozumiteľnosť opisu povinností, 
funkcií a úloh partnerov 
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Kvalita návrhu a realizácia projektu  

Úplnosť a kvalita mechanizmov na 
výber účastníkov 
Podpora účastníkov 
Uznanie obdobia mobility 

(predovšetkým v partnerskej krajine) 
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Dopad a šírenie informácii 
• Potenciálny vplyv na účastníkov, príjemcov a 

partnerské organizácie  
• Na miestnej, regionálnej a národnej úrovni 
• Kvalita opatrení zameraných na šírenie 

výsledkov projektu  
• Na úrovni fakulty a inštitúcie v krajinách 

programu a v partnerských krajinách 
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Podmienky schválenia 

• Minimálny počet bodov za celý projekt: 
70 bodov 

• Minimálne15 bodov v častiach 
„Relevantnosť stratégie“ a „Kvalita 
opatrení spolupráce“ 

• Minimálne 10 bodov v častiach 
„Kvalita návrhu a realizácie projektu“ 
a „dopad a šírenie informácii“ 
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Sekundárne kritériá 

• Právomoc NA stanoviť sekundárne 
kritériá v prípade obmedzenosti 
rozpočtových zdrojov pre konkrétny 
región alebo krajinu 

• Sekundárne kritéria zverejnené NA na 
www stránke a všetkým 
zainteresovaným stranám v 
dostatočnom predstihu 
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Sekundárne kritériá - Oblasti 

• Úroveň vzdelania – napr. obmedzenie 
prihlášok len na jeden alebo dva cykly 

• Uprednostnenie len mobility 
zamestnancov alebo len mobility 
študentov 

• Obmedzenie doby trvania období 
mobility 
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Výška grantu 
Výška grantu závisí od nasledujúcich faktorov: 
 Počet období mobility a mesiacov/dní, na 

ktoré sa žiadosť vzťahuje 
Rozpočet pridelený na akciu mobility v 

príslušnej partnerskej krajine/regióne 
Geografická rovnováha v danom regióne 

alebo subregióne 
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Hodnotenie prihlášok 

formálna kontrola vykonaná Národnou 
agentúrou 
2 nezávislí experti 
termín výsledkov: 30.5.2015 
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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