
ERASMUS+ 
Výzva 2016 

Kľúčová akcia 2 (KA 2): 
 

Strategické partnerstvá (SP) 
v sektoroch ŠV, OVP, VŠ a VD 



Registrácia  
 

Povinnosť každej organizácie zapojenej do podávania žiadosti 
(poskytnutie svojich základných právnych a finančných údajov) 

 

1. 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 URF 

  
2. Účastnícky portál URF - Unique Registration Facility:  

prostredníctvom registrácie získate PIC - Participant 
Identification Code 

 

Registrácia iba raz na celú dobu implementácie programu 
Príručka pre žiadateľov (Erasmus+ Programme Guide),  

Časť C – Informácie pre žiadateľov 



ECAS 
• je to osobný účet umožňujúci jednotlivcovi prístup 

do elektronických systémov Európskej komisie 

• zakladá sa na osobný pracovný e-mail, nie na funkčné 
adresy ako riaditeľ@škola.sk 

• odporúčame stránku programu Erasmus+, kde nájdete: 
– priamy odkaz na ECAS portál 
– SK návod 
– videoinštrukcie v slovenskom jazyku 
 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0 

Upozornenie: niektoré poštové weby napr. post.sk, 
centrum.sk - nespolupracujú so systémom ECAS. 

mailto:riadite%C4%BE@%C5%A1kola.sk
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0


 



Účastnícky portál URF (1) 

• zabezpečuje jedinečnú evidenciu každej inštitúcie 
žiadajúcej o finančný príspevok od Európskej komisie 

• login - cez váš osobný ECAS 

• odporúčame stránku programu Erasmus+, kde nájdete: 
– priamy odkaz na URF portál 
– SK/EN návody 
– videoinštrukcie v slovenskom jazyku 
 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0 

  

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0




Účastnícky portál - URF (2) 
Nová registrácia: 
• overte si cez vyhľadávanie, či vaša inštitúcia už nie je 

zaregistrovaná 
• zaregistrujte vašu inštitúciu v URF 
 

Upozornenie: pri voľbe „Typu organizácie“ uveďte čo 
najkonkrétnejšie o akú školu/inštitúciu sa jedná (nestačí 
„verejná inštitúcia“) -> údaj sa prenesie do prihlášky 
Zoznam relevantných typov pre program Erasmus+ nájdete  
v Technickej príručke k e-Formulárom: 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=15&vyzva=0 
 

  

 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=15&vyzva=0
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=15&vyzva=0
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=15&vyzva=0


Ďakujem za pozornosť! 

Kontakt 
 

Slovenská akademická asociácia  
pre medzinárodnú spoluprácu 

 

Národná agentúra Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

 

helpdesk@saaic.sk 
 02 - 209 222 82 alebo 99 

www.erasmusplus.sk 
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