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Elektronická prihláška a podporné 
linky  

• bude k dispozícii na www.erasmusplus.sk v anglickom a 
slovenskom jazyku v časti: Ako získať grant/Spolupráca s 
partnerskými krajinami 

• vzory prihlášok v PDF (nie finálne verzie určené na vypĺňanie) 
sú k nahliadnutiu na anglickej verzii stránky Európskej komisie:  

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm 

• Technická príručka k e-formulárom: Technical guidelines: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/documents/eform-technical-guide_en.pdf   

• Výpočet vzdialenostných pásiem, tzv. Distance calculator: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm 
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Elektronická prihláška a podporné linky (2) 

 Medziinštitucionálna dohoda s partnerskými univerzitami: 
Inter-Institutional Agreements: 

     http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/iia_en.pdf 

 Guide for experts on Quality Assesment – zatiaľ nie je pre 
medzinárodnú mobilitu s partnerskými krajinami – bude 
informácia na stránke 

 

3 



Postup 
1. registrácia v ECAS 
2. registrácia inštitúcie v Účastníckom portáli 

URF (získanie PIC inštitúcie) 
3. získanie PIC všetkých partnerských inštitúcií 

zapojených do projektu 
4. stiahnutie e-Formuláru a uloženie na vlatný 

PC (prihlášky) 
5. vyplnenie a elektronické podanie prihlášky 
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Základná podmienka - registrácia 
Povinnosť každého partnera: 
 
1. registrácia v ECAS (European Commission Authentication 

System) 
• v prípade, že registráciu v systéme ECAS už máte (z LLP, 

Erasmus+, 7. rámcový program, Horizon 2020), prikročte 
priamo k registrácii na Účastníckom portáli 

 
2. získanie PIC (Participant Identification Code) 
• registráciou na Účastníckom portáli (URF) 
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Elektronická prihláška 

• vyplňte prihlášku 

• uložte prihlášku a skontrolujte, či ste spokojní s jej obsahom 

• potvrďte formulár prihlášky (VALIDATE) - potvrdením skontrolujete, či 
sú vyplnené všetky povinné polia 

• nahrajte naskenovaný dokument – Čestné prehlásenie (vytlačiť, 
vyplniť, dať podpísať, naskenovať) 

• podajte elektronickú prihlášku 

• konečnú elektronicky podanú verziu prihlášky si uložte do svojho 
počítača, vytlačte a starostlivo uschovajte 
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Časti prihlášky 
 Všeobecné informácie o 

type návrhu projektu + 
NA 

 Organizácia žiadateľa 
 Hlavné aktivity – typ a 

počet plánovaných 
mobilitných aktivít 

 Rozpočet – výška 
grantu, o ktorý žiadate 

 

 Otázky kvality 
 Kontrolný zoznam, 

Oznam o ochrane 
osobných údajov, 
Čestné vyhlásenie 

 Prílohy – dodatočné 
povinné dokumenty  

 Podanie – potvrdenie 
prihlášky 
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Povinné prílohy 
Čestné prehlásenie podpísané štatutárnym 

zástupcom 
V prípade, že prihlášku podáva konzorcium – 

mandát každého člena konzorcia žiadateľovi, 
podpísaný oboma stranami 

 pri grantoch vyšších ako 60 000 EUR – dôkaz 
finančnej kapacity (neplatí pre verejné 
inštitúcie a medzinárodné organizácie) 

max. 10 príloh – 5 MGB 
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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