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https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/PDMURFService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/ReceiveFormData
PROD
Maximálny počet znakov
Strana
z
Pridať riadok
Vymazať riadok
Počet riadkov nesmie byť viac ako
Minimálny počet riadkov musí byť
Verzia formulára
CHYBA
UPOZORNENIE
Toto pole je povinné
Formulár je platný
Táto hodnota už bola zvolená
Hodnota nesmie byť menšia ako 0
Adobe Reader má rozšírenú bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje dokumentu PDF pripojiť sa k externej služby. Ak chcete pripojenie povoliť, vyberte príslušnú voľbu kliknutím na tlačidlo Možnosti v žltej tabuľke s bezpečnostným varovaním.
Výzva
Formulár môže vidieť len prostredníctvom softvéru Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Ak je formulár zobrazený v režime "Chránený náhľad", pre formulár by mali byť aktivované všetky funkcie, aby fungoval správne. Ak sa po povolení všetkých funkcií naďalej zobrazuje táto správa, skontrolujte, či je povolný JavaScript v Edit &ndash; Preferences &ndash; Javascript.
Formulár nie je možné prečítať. Neukladajte a nezatvárajte program, pretože to môže spôsobiť poškodenie alebo stratu vložených údajov. Formulár je možné upraviť len pomocou softvéru Adobe Reader!
Používate starú verziu softvéru. Formuláre podané prostredníctvom nepodporovanej verzie softvéru Adobe budú neoprávnené. Stiahnite a inštalujte si poslednú verziu Adobe Reader z http://get.adobe.com/reader/
Tento formulár ste otvorili v okne webového prehliadača. Aby ste mohli po vyplnení formulár správne uložiť, uložte ho na plochu vášho počítača.
TENTO FORMULÁR SA POUŽÍVA IBA NA TESTOVANIE A IBA PRE INTERNÉ POUŽITIE EURÓPSKOU KOMISIOU/NÁRODNÝMI AGENTÚRAMI. V ŽIADNOM PRÍPADE NEDISTRIBUOVAŤ!
PROSTREDIE
Metadata
Všeobecné informácie
Tento formulár prihlášky obsahuje nasledujúce hlavné časti:
- Kontext: v tejto časti sa požadujú všeobecné informácie o type návrhu projektu, ktorý chcete podať a o agentúre, ktorá dostane a spracuje váš návrh;
- Účastnícka(e) organizácia(ie): v tejto časti sa požadujú informácie o organizácii žiadateľa;
- Hlavné aktivity: v tejto časti sa požadujú konkrétne informácie o mobilitných aktivitách;
- Kontrolný zoznam/Oznam o ochrane osobných údajov/Čestné vyhlásenie: tieto časti informujú žiadateľa o dôležitých podmienkach týkajúcich sa podania žiadosti o grant;
- Prílohy: v tejto časti musí žiadateľ priložiť dodatočné podporné dokumenty, ktoré sú povinné pre skompletizovanie prihlášky;
- Podanie: v tejto časti môže žiadateľ potvrdiť poskytnuté informácie a podať formulár online;
Viac informácií o tom, ako vyplniť formulár prihlášky, nájdete v Technickej príručke k e-formulárom.
Kontext
Termín pre podanie (dd-mm-rrrr hh:mm:ss - Brusel, belgický čas)
Identifikácia projektu
Začiatok projektu (dd-mm-rrrr)
Celkové trvanie projektu (mesiace)
Koniec projektu (dd-mm-rrrr)
Oficiálny názov organizácie žiadateľa (v latinke)
Hash kód formulára
Národná agentúra organizácie žiadateľa
Informácie o dostupných národných agentúrach programu Erasmus+ nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Účastnícka(e) organizácia(ie)
Organizácia žiadajúca o grant
Elektronický formulár sa nevie spojiť so službami URF/PDM. Skontrolujte, či vaše internetové pripojenie funguje správne.
PIC has not been found.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Informácie URF/PDM nie je možné načítať. Skúste opäť neskôr.
Pole pre PIC nemôže byť prázdne.
Kód PIC, ktorý ste uviedli, bol nahradený nasledujúcim kódom PIC.
Kód PIC pre účastnícku organizáciu nie je možné opakovať a použiť pre inú účastnícku organizáciu.
Kód PIC musí byť overený. Kliknite na "Kontrolovať PIC".
Vybraná organizácia žiadajúca o grant nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre organizácie žiadajúce o grant.
Vybraná účastnícka organizácia nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre účastnícke organizácie.
Údaje organizácie v URF/PDM boli zmenené pre organizáciu s uvedeným PIC. PIC bude odstránené.
Ak organizácia žiadajúca o grant podáva prihlášku v mene konzorcia, všetci členovia konzorcia musia byť z krajiny organizácie žiadajúcej o grant.
Profil
Konzorcium
Žiadate v mene konzorcia?
Akreditácia
Získala organizácia nejaký typ akreditácie pred podaním tejto prihlášky?
Typ akreditácie
Číslo akreditácie
Štatutárny zástupca
Ak je adresa iná ako adresa organizácie, označte pole.
Kontaktná osoba
Ak je adresa iná ako adresa organizácie, označte pole.
Hlavné aktivity
Konkrétne informácie o aktivitách
Uveďte rôzne mobilitné aktivity, ktoré plánujete realizovať vo vašom projekte.
Aktivita č.
Typ aktivity
Kedy
Celkový počet účastníkov
Celkové trvanie (plné mesiace)
Celkové trvanie (extra dni)
Trvanie celkom (dni)
Žiadaný
Plánovaný (2014/15)
Reálny (2013/14)
Zhrnutie aktivít a účastníkov
Typ aktivity
Počty žiadané
Celkový počet účastníkov
Celkové trvanie (plné mesiace)
Celkové trvanie (extra dni)
Trvanie celkom (dni)
Celkom
Kontrolný zoznam
Pred elektronickým podaním vašej prihlášky do národnej agentúry skontrolujte, že spĺňa kritériá oprávnenosti vymenované v Sprievodcovi programom, a skontrolujte, že:
použili ste oficiálny formulár prihlášky pre Kľúčovú akciu 1 pre všetky vaše plánované mobilitné aktivity v rámci krajín programu.
všetky relevantné polia vo formulári prihlášky sú vyplnené;
ste vybrali správnu národnú agentúru v krajine, v ktorej je zriadená  vaša organizácia;
formulár prihlášky bol vyplnený v jednom z oficiálnych jazykov krajín programu Erasmus+;
priložili ste všetky relevantné dokumenty:
Čestné prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uvedeným v prihláške;
Iba v prípade prihlášok podávaných konzorciami, mandát každého člena konzorcia žiadateľovi musí byť podpísaný oboma stranami.
V prípade, že vaše PIC ešte nebolo potvrdené, vložili ste potrebné dokumenty, ktoré potvrdzujú právny status vašej organizácie, do účastníckeho portálu (viac informácií nájdete v časti "Kritériá výberu" v časti C Sprievodcu programu).
Ak ste tak neurobili už v predchádzajúcich výzvach, pre granty vyššie ako 60 000 EUR ste vložili dokumenty, ktoré poskytujú dôkaz vašej finančnej kapacity, do účastníckeho portálu (viac informácií v časti "Kritériá výberu" v časti C Sprievodcu programom). Nie je to relevantné pre verejné inštitúcie alebo medzinárodné organizácie.
spĺňate termín zverejnený v Sprievodcovi programom;
uložili ste alebo vytlačili kópiu vyplneného formulára pre vlastnú potrebu.
poslali ste iba jednu prihlášku pre všetky vaše mobilitné aktivity v rámci programových krajín, a to ako jedna VŠ inštitúcia (ak ste poslali viac ako jednu prihlášku ako jedna VŠ inštitúcia, upozorňujeme, že iba posledná prihláška, ktorú ste poslali do termínu, bude spracovaná).
Oznam o ochrane osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Formulár prihlášky bude spracovaný elektronicky. Všetky osobné údaje (mená, adresy, životopisy, atď.) budú spracované v súlade s Nariadením (EK) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovávanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a na voľný pohyb takýchto údajov. Akékoľvek vyžiadané osobné údaje budú spracované iba pre tento účel, t.j.:
- V prípade formulárov žiadostí o grant: hodnotenie prihlášky v súlade so špecifikami výzvy na predloženie žiadostí o grant.
- V prípade žiadosti o akreditáciu: hodnotenie prihlášky v súlade so špecifikami výzvy na predloženie žiadostí o grant.
- V prípade formulárov správ: štatistické a finančné (ak je to relevantné) údaje projektov.
V prípade otázok ohľadne presného opisu zhromaždených osobných údajov, zámeru tohto zhromažďovania a opisu ich spracovania, informácie nájdete v Osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je súčasťou tohto formulára.
Na požiadanie môžete získať prístup k svojim osobným údajom na opravu alebo doplnenie. Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov adresujte na príslušnú národnú agentúru. Kedykoľvek môžete požiadať o pomoc národný úrad zodpovedný za ochranu osobných údajov alebo Európskeho kontrolóra pre ochranu údajov ohľadne záležitostí týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov.
Informujeme vás, že so zámerom ochrany finančných záujmov Spoločenstiev, môžu byť osobné údaje poskytnuté interným audítorom, Európskemu dvoru audítorov, Komisii pre finančné nezrovnalosti a/alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
http://www.edps.europa.eu/
Čestné prehlásenie
Čestné prehlásenie musí podpísať štatutárny zástupca organizácie žiadateľa, ktorý je splnomocnený konať a vstupovať do zmluvných vzťahov v mene organizácie žiadateľa. Po jeho podpísaní musí byť naskenované a nahraté ako príloha do formulára prihlášky.
Ja, dolu podpísaný/á, vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tomto formulári prihlášky sú podľa môjho najlepšieho vedomia správne. Podávam žiadosť o grant Erasmus+, ako je uvedené v časti ROZPOČET tejto prihlášky.
Vyhlasujem, že:
- všetky údaje uvedené v tejto prihláške sú podľa môjho najlepšieho vedomia správne.
- V prípade projektov v oblasti mládeže, účastníci zapojení do aktivít spadajú do vekových limitov stanovených programom.
- inštitúcia, ktorú zastupujem, má dostatočnú právnu kapacitu, aby sa zapojila do Výzvy na podanie návrhov projektov.
ALEBO
Organizácia, ktorú reprezentujem, má dostatočné finančné a prevádzkové zdroje, aby naplnila navrhnutú aktivitu alebo pracovný program
ALEBO
organizácia, ktorú zastupujem, je "verejnou inštitúciou" v zmysle definície uvedenej vo Výzve a môže na požiadanie poskytnúť dôkaz o svojom statuse, konkrétne:
Poskytuje vzdelávacie možnosti a
- buď (a) minimálne 50% ročného rozpočtu za posledné dva roky je z verejných zdrojov;
- alebo (b) je kontrolovaná verejnými úradmi alebo jej zástupcami.
Som poverený/á mojou organizáciou podpísať zmluvy Spoločenstva v jej mene.
Potvrdzujem, že (v prípade, že grant presahuje 60.000 €):
Organizácia, ktorú zastupujem:
- nie je v konkurze alebo v likvidácii, či súdnom konaní, neuzavrela dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavené aktivity, ani sa nenachádza v procese vedúcom k pozastaveniu aktivít, či v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných národných právnych predpisov;
- nebola odsúdená za trestný čin týkajúci sa profesionálneho správania sa rozsudkom, ktorý má platnosť res judicata (t.j. voči ktorému nie je možné odvolať sa);
- nedopustila sa konania, ktoré závažným spôsobom odporuje profesionálnej etike;
- splnila si povinnosti týkajúce sa platieb príspevkov sociálneho poistenia a platieb odvodov alebo daní v súlade s právnymi ustanoveniami štátu, v ktorej je organizácia zriadená, prípadne krajiny, v ktorej má organizácia uzatvárajúca zmluvu sídlo, alebo krajiny, v ktorej sa bude zmluva realizovať;
- nie je predmetom súdneho konania, ktoré má platnosť res judicata, za podvod, korupciu, účasť na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva;
- nie je predmetom udelenia administratívnej pokuty vzťahujúcej sa na Článok 106(1) Finančného nariadenia (Nariadenie Rady 966/2012).
Potvrdzujem, že:
organizácii, ktorú zastupujem, nebude udelený grant, ak sa v čase schvaľovania grantov dostane do rozporu s niektorým z horeuvedených tvrdení, alebo sa ocitne v niektorej z nasledujúcich situácií:
- je predmetom konfliktu záujmov (z rodinných, osobných alebo politických dôvodov, prípadne kvôli národným, ekonomickým či iným záujmom, ktoré zdieľa s inštitúciou alebo jednotlivcom zapojenými priamo alebo nepriamo do schvaľovacej procedúry);
- previní sa vážnym skreslením údajov pri podávaní informácií požadovaných národnou agentúrou a/alebo Európskou komisiou počas výberového procesu a predložila všetky požadované informácie.
Ak bude tento návrh projektu schválený, národná agentúra má právo zverejniť názov a sídlo organizácie, tému projektu, výšku udeleného grantu a mieru financovania.
Zaväzujem sa, že:
- moja organizácia a ďalšie partnerské organizácie sa na požiadanie zúčastnia aktivít v oblasti šírenia informácií a využívania výsledkov realizovaných národnou agentúrou, Výkonnou agentúrou a/alebo Európskou komisiou, na ktorých môže byť tiež požadovaná účasť jednotlivých účastníkov.
Som si vedomý/á administratívnych a finančných postihov voči mne alebo mojej organizácii v prípade uvedenia nepravdivých údajov, alebo v prípade, že došlo k vážnemu porušeniu zmluvných záväzkov počas platnosti predchádzajúcej zmluvy alebo procesu udeľovania grantu.
Miesto:
Dátum (dd-mm-rrrr):
Názov organizácie žiadajúcej o grant:
Meno štatutárneho zástupcu:
Podpis:
Číslo OP osoby, ktorá podpisuje prihlášku (NA nevyžaduje):
Pečiatka organizácie žiadateľa (ak je to relevantné):
Prílohy
Dokument nie je možné priložiť. Podporované dokumenty sú:
Celková veľkosť dokumentu(ov) presahuje maximálne povolených (kB):
Zmenšite veľkosť priložených dokumentov.
Prázdne dokumenty nie je možné priložiť.
Tento dokument je už otvorený alebo ho používa iná aplikácia.
Tento dokument nie je možné priložiť. Dĺžka mena musí byť medzi 1 a 250 znakov vrátane koncovky.
Nasledujúce prílohy už nie sú priložené k PDF, a preto budú odstránené z tabuľky príloh:
Nasledujúce prílohy neboli priložené prostredníctvom tabuľky príloh a preto budú odstránené:
Pridať
Odstrániť
Upozorňujeme, že všetky dokumenty uvedené v časti "Kontrolný zoznam" musia byť priložené na tomto mieste predtým, ako podáte prihlášku online.
Názov súboru
Veľkosť súboru (kB)
Celková veľkosť
Podanie
Predtým, ako podáte formulár elektronicky, potvrďte ho. Upozorňujeme, že iba konečná verzia vášho formuláru by mala byť podaná elektronicky.
OK
Neskoro
Chyba
Formulár ešte nebol podaný
Tento formulár bol podaný online
Údaje vo formulári boli upravené od posledného úspešného podania.
Stav
Brusel, belgický čas
Miestny čas
ÁNO
ÁNO - NESKORO
NIE
Podanie bolo úspešné.
ID číslo podania
Vaše NESKORÉ podanie bolo úspešné.
ID neskorého podania
Kontaktujte helpdesk vašej národnej agentúry.
Pokúste sa opätovne podať neskôr alebo kontaktujte helpdesk vašej národnej agentúry.
Potvrdenie o podaní
Údaje vášho formulára sú pripravené na podanie. Naozaj chcete pokračovať?
Adobe Reader zistil chybu.
Zabezpečenie Adobe Reader povolené.
Aby ste povolili podanie, musíte kliknúť na príslušné možnosti v žltom  bezpečnostnom riadku v hornej časti formulára.
Chyba sieťového spojenia.
Overte svoje internetové spojenie a pokúste sa opäť podať.
Chyba spojenia so serverom.
Chyba pri potvrdení podania.
Údaje vo formulári sú poškodené a preto nemôže byť podaný. Tento formulár bol upravený neoprávneným softvérom.
Tento formulár je možné upraviť len prostredníctvom Adobe Reader. Použite Adobe Reader na otvorenie pôvodného prázdneho formulára a opäť vyplňte vaše údaje.
NESKORÝ termín podania uplynul. Podanie už nie je možné.
Formulár už bol podaný a nemôže byť podaný opäť.
Podanie formulára zlyhalo, pretože nebolo možné podať jeho prílohy.
Verzia tohto formulára už nie je podporovaná.
Skontrolujte webovú stránku národnej agentúry ohľadne novej verzie alebo kontaktujte helpdesk vašej národnej agentúry.
Overenie údajov
Potvrdenie povinných polí a pravidiel
Štandardný postup podania
Online podávanie (vyžaduje sa internetové pripojenie)
Alternatívny postup podania
Ak nemôžete podať vašu prihlášku online, môžete tak urobiť poslaním e-mailu do svojej národnej agentúry do 2 hodín po oficiálnom termíne uzávierky na podávanie prihlášok. E-mailová správa musí obsahovať vyplnený elektronický formulár a akékoľvek ďalšie prílohy, ktoré chcete poslať. Musíte taktiež priložiť snímku časti "Zhrnutie podania", ktorá jasne svedčí o tom, že tento elektronický formulár nebolo možné podať online. Vaša národná agentúra posúdi vašu situáciu a poskytne vám ďalšie inštrukcie.
Zhrnutie podania
Formulár ešte nebol podaný.
Táto tabuľka poskytuje doplňujúce informácie o všetkých pokusoch podať formulár, čo je obzvlášť užitočné pre národné agentúry v prípade viacnásobného podania formuláru.
Číslo
Čas
Hash kód formulára
Podaný
Opis
Miestny čas nie je možné považovať za smerodajný a nie je možné ho použiť ako tvrdenie, že formulár bol podaný včas.
Tlač formuláru
Tlačiť celý formulár
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