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 Databáza Európskej komisie 

pre všetky projekty Erasmus+  
 

Viac ako 27,000 projektov 
Erasmus+ 

ale 

tiež 

Skoro 5,000 
projektov Programu 

celoživotného 
vzdelávania 

Okolo 2,000 
projektov  

Mládež v akcii 

a  

Dobrá prax  

Úspešné 
príbehy 
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PCICFHE International 
cooperation 

PREČO ju používať?  

Zdieľajte 
výsledky 

Inšpirujte  
a nechajte sa 

inšpirovať 

Zviditeľnite sa 
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KTO by ju mal používať?  
  
 
 

 

KA2 príjemcovia – povinné 

KA1 a KA3 príjemcovia –  
odporúčané, ale nepovinné 
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      KEDY ju používať?  
 
 Pred podaním prihlášky, ak hľadáte partnerov 

pracujúcich v oblastiach vášho záujmu 
 
 Po podpísaní grantovej zmluvy s národnou 

agentúrou, postupne nahrávajte výsledky, ak 
nejaké máte 

 
 Na záver projektu podajte výsledky na 

potvrdenie/zverejnenie pracovníkom 
národnej agentúry 
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AKO ju používať? 
 

Pred podaním prihlášky: 

 
• Hľadajte inšpiráciu a potenciálnych partnerov 

využitím vyhľadávacích kritérií  (program, 
rok, krajina, oblasť aktivity, kľúčové slovo), 
ktoré sú k dispozícii na verejnej časti stránky 
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AKO ju používať? 
 

Po podpise grantovej zmluvy: 

 
• Dostanete automatickú správu s oznamom o 

pripojení sa na vašu stránku, so všetkými 
relevantnými odkazmi a vysvetleniami, ako sa 
prihlásiť 

• Prihláste sa a vyberte, či chcete zverejniť vaše 
kontaktné údaje a údaje vašich partnerov 
alebo nie 

• Začnite nahraním vášho loga, adresy webovej 
stránky, výsledkov projektu 
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Takto vyzerá vaša stránka/dashboard 
(s nejakými malými zlepšeniami) 
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AKO ju používať? 
 

Po ukončení vášho projektu: 

 
• Dostanete automatickú správu s oznamom 

vyzývajúcim vás na podanie výsledkov na 
validáciu pracovníkom NA a zverejnením na 
platforme 

• Postupujte podľa inštrukcií v ozname a 
prihláste sa opäť na vašu stránku na podanie 
vášho loga, adresy webovej stránky a 
výsledkov projektu 
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Ak potrebujete POMOC  
 

Kontaktujte 
helpdesk! 

 

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu 
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

Mení životy, otvára 
mysle  

Zviditeľnite sa 

 
Inšpirujte a  
nechajte sa 
inšpirovať  

Zdieľajte  
výsledky 


