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VALOR  
Diseminačná platforma programu Erasmus+ 

• je webová stránka zameraná na šírenie 

informácií a výsledkov projektov 

realizovaných v rámci programu Erasmus+  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/  



Čo na VALORe nájdete?    

• všetky projekty realizované v rámci Erasmus+ 

– KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

– KA2 – Strategické partnerstvá 

 

• informácie o jednotlivých projektoch, projektových 

partneroch, cieľoch, aktivitách a výsledkoch 

 

• zverejnené výsledky ukončených projektov             

(v jazykoch partnerov) 
 



Diseminačná platforma programu Erasmus+ (VALOR) 
 

Podmienka pre vyplatenie záverečnej platby pre projekty KA2:  

 

Článok I.4 Správy a platobný kalendár, I.4.3 Záverečná správa a 

žiadosť o platbu zostatku:  
Najneskôr do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia projektu špecifikovanom v 

článku I.2.2, príjemca je povinný vyplniť záverečnú správu o realizácii projektu v 

Mobility Tool+  ....  a vložiť všetky výsledky projektu do platformy VALOR, ako je 

uvedené v článku I.10.2  

 

Článok I.10 Používanie IT nástrojov 
Koordinátor je povinný vložiť výstupy projektu do VALOR – Diseminačnej platformy 

programu Erasmus+, ktorá je dostupná na webovej stránke 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ v súlade s inštrukciami, 

ktoré sú na nej uvedené.  

Schválenie záverečnej správy je podmienené vložením výstupov projektu do 

VALOR do termínu predloženia záverečnej správy. 



Povinnosti príjemcu grantu 

• základné informácie z prihlášky presunuté do VALORu po 

podpise zmluvy 

• príjemca dostane automaticky generovanú správu o 

vstupe do platformy 
 

Príjemca povinný:  

• vložiť informácie o výsledkoch projektu 

• vložiť výsledky projektu v elektronickej podobe 

• ak NA zamietne informácie vo VALORe a vyžiada úpravy, 

potrebné opraviť podľa pokynov a opätovne podať 

• informovať NA o zmene v projekte; len NA môže urobiť 

zmeny v informáciách vložených z prihlášky 



Povinnosti NA 

• skontrolovať, či príjemca vložil výsledky projektu do 

VALORu 

• zhodnotiť ich kvalitu 

• schváliť výsledky pre potreby ukončenia projektu  

• zamietnuť výsledky v prípade nedostatkov, resp. 

potreby doplnenia informácií  
 

Po schválení výsledkov:  

• aktuálne informácie o projekte a vložené výsledky 

projektov – zverejnené v plnom znení na webovej 

platforme VALOR 



Diseminačná platforma VALOR 



Ako pracovať s VALORom 

- prístup do VALORu otvára EK po podpise zmluvy (v 

určitom časovom rozpätí) 

- správa s informáciou o zverejnení projektu na 

webovej stránke a otvorení prístupu do VALORu 
(zaslaná len kontaktnej osobe koordinátora projektu) 

- vložiť aktuálne informácie o výsledkoch projektu do 

VALORu  

- podať online vo VALORe - po ukončení projektu a v 

čase podávania záverečnej správy ako jej súčasti 

- čakať na hodnotenie a vyjadrenie zo strany NA 

 



Beneficiary's Dashboard  



Podmienky používania 

 



Zoznam projektov a ich stav 



Stav projektu 
Open for uploading results  

(Otvorený pre nahratie výsledkov) 

-po podpísaní zmluvy a otvorení prístupu do VALORu 

-príjemca nahrá projektové výsledky počas realizácie 

projektu 

Available for submission after all results uploaded 

(Dostupný pre podanie po nahratí všetkých výsledkov) 

-po ukončení projektu, t.j. oprávneného obdobia 

- pred podaním záverečnej správy – nahrať všetky 

relevantné projektové výstupy;  

-po schválení NA budú zverejnené  

 





Karta projektu 



Ako pridať výstup projektu 



Ako pridať výstup projektu a jeho opis 



Ako pridať ďalší výstup/ upraviť výstup 



Ako nahrať prílohu pre výstup 



Ako nahrať prílohu pre výstup 



Ako nahrať prílohu pre výstup 



Ako nahrať prílohu pre výstup 



Ako nahrať prílohu pre výstup 



Koniec projektu – zmena stavu 



Projektové výsledky je možné podať 



Projektové výsledky je možné podať 



Čo sa bude diať po podaní 

výstupov projektu vo VALORe? 

- NA zhodnotí výstupy projektu spolu so záverečnou 

správou  

- Ak sú výstupy schválené         zverejnené vo VALORe 

-Ak sú výstupy zamietnuté     NA informuje o 

nevyhnutnosti prepracovať/dopracovať výstupy a 

opätovne podať vo VALORe 

 

-Ak sú výstupy schválené           projekt je ukončený. 

NA zašle príjemcovi grantu oficiálny list o ukončení.  

 

 



Projektové výsledky zamietnuté 



Doplniť/upraviť výsledky a podať 



Kde nájdete príručky a inštrukcie 

www.erasmusplus.sk / Mám projekt / Informačné 

nástroje / VALOR 
 

Oznámenia z VALORu – automatické správy pri: 

-otvorení prístupu  

-zmene údajov a  

-ukončení oprávneného obdobia 
 

Video-inštrukcie k používaniu VALORu 

- Ako pridať výsledky projektu do VALOR 

- Ako upraviť kartu projektu po kontrole 
 

Časté otázky  www.erasmusplus.sk 

 



Ako používať správne logá 

Zviditeľnenie financovania úniou 

(Všeobecné podmienky, čl. II.7. ) 
Povinnosti príjemcu grantu a partnerov:  

- uviesť znak Európskej únie, logo a grafickú identitu programu v 

súlade s príručkou (linka v danom článku) 

- uviesť, že projekt sa financuje z prostriedkov Európskej únie 

- uviesť vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti NA a EÚ 

 

Upozornenie:  

Príjemca nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu národnej 

agentúry používať logo SAAIC!  

SAAIC – NA nie je partnerom, spoluorganizátorom, ani tvorcom 

projektových aktivít, výstupov ani podujatí.  

  

 



Zviditeľnenie financovania úniou 
 

Grafická identita programu:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm 

 

 

Informácia o financovaní/spolufinancovaní EÚ/Erasmus+:  

• Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+  

• Financované z programu Európskej únie Erasmus+ 

 

•  Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union  

• Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union 

 

 

 



Zviditeľnenie financovania úniou 
 

Čl. II.7.2 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti NA a Európskej komisie  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/agencies/

use-translation.pdf 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto 

publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia 

nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto 

publikácii (dokumente).  

This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication [communication] reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. 

 

 



Ak potrebujete POMOC  
 

Kontaktujte 

helpdesk! 

 

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu 



Ďakujem za pozornosť! 

 
    

 


