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Kvalitatívny rámec 

ECHE – Erasmus Charta pre VŠ v krajine programu, 
princípy Charty musia byť zakotvené v 
Medziinštitucionálnej dohode 
Medziinštitucionálna dohoda (IIA) - určuje 
mobilitné toky študentov a VŠ zamestnancov, 
podpísaná až po schválení grantu 
Zmluva o štúdiu (Learning Agreement) 
 
 
 



Všeobecné kritériá na pridelenie grantu 

Relevantnosť stratégie – max. 30 bodov 
Kvalita opatrení spolupráce – max. 30 bodov 
Kvalita návrhu a realizácie projektu – max. 20 
bodov 
Dopad a šírenie informácii – max. 20 bodov 
Pre každú krajinu zvlášť ! 
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Relevantnosť stratégie 
Vysvetlenie, prečo je Váš projekt relevantný v rámci 
stratégie internacionalizácie Vašej inštitúcie a inštitúcie 
Vášho partnera 
Dôvod preferencie daného regiónu 
Zdôvodnenie, prečo chcete podporiť mobilitu – 
pritiahnutie talentov, výskum, zvýšenie kvalifikácie 
zamestnancov? 
Zdôvodnenie výberu mobility študentov a/alebo 
zamestnancov 
Poskytnutie „kvantifikovateľných informácii“ profilu 
vybraných partnerov 
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Relevantnosť stratégie (2) 

Pri nových partneroch: 
Vysvetlenie, prečo je vytvorenie novej kooperácie v danom 
regióne relevantné pre všetky involvované inštitúcie 
Vysvetlenie komplementarity Vašej a partnerskej inštitúcie 
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Relevantnosť stratégie (3) 
Odporúčané: 
Vyhýbajte sa všeobecným formuláciám 

Nesnažte sa naplánovať spoluprácu s každou možnou  krajinou (z 
dôvodu limitovaných zdrojov) 

Vždy opisujte aj výhody pre Vašu partnerskú inštitúciu a popíšte 
spoločné benefity 

Zdôvodnenia pre jednotlivé partnerské krajiny by sa mali líšiť. Ak 
sa aj nachádzajú podobnosti, každá inštitúcia by mala mať svoje 
špecifiká 

V prípade nutnosti kopírovania rovnakých statí – uveďte text iba 
raz a upozornite na túto skutočnosť v ďalšej časti 
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Kvalita opatrení spolupráce 

Predchádzajúce skúsenosti žiadateľa z podobných 
projektov s VŠ inštitúciami v partnerskej krajine 
Opis zodpovednosti, povinností a úloh partnerov, 
tak ako budú uvedené v IIA 
ponuka kurzov/podpora v oblasti víz, poistenia, 
ubytovania/výber a hodnotenie uchádzačov, apd. 
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Kvalita opatrení spolupráce (2) 
Opis rozdelenia financií – napr. rozdelenie OM pomedzi 
partnerov 

Opis komunikačných kanálov – rozdelenie administratívnych 
úloh, monitorovanie a reportovanie mobilít 

Pri nových partneroch: 

Vysvetlenie, ako predchádzajúce medzinárodné skúsenosti budú 
využité pri rozvíjaní nových partnerstiev 

Poskytnutie informácie o doterajších skúsenostiach v kreditovej 
mobilite (s programovými a partnerskými krajinami) 
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Kvalita opatrení spolupráce (3) 

Odporúčané: 
Napriek doterajším skúsenostiam žiadateľa je potrebné vysvetliť 
fungovanie projektu 

Potrebné vysvetliť úlohy OBOCH PARTNEROV 

Odlíšiť druhú časť od tretej – kde sa popisuje ďalší rozvoj 
projektovej implentácie 

Zákaz kopírovania statí! 
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Kvalita návrhu a realizácia projektu 

Popis troch fáz projektu – pred/počas a po ukončení 
mobility   
Popis spôsobu výberu účastníkov, podpora v oblasti víz, 
poistenia, ubytovania, zabezpečenie iných zariadení 
(knižnice, apd.) 
Spôsob uznávania štúdia (predovšetkým v partnerskej 
krajine) 
Spôsob podpory voči znevýhodneným skupinám, jazykové 
kurzy, kultúrna integrácia 
Ku každej aktivite časový harmonogram/rámec 
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Kvalita návrhu a realizácia projektu (2) 

Odporúčané: 
Nezabudnúť na popis úloh Vašich partnerov – 
predovšetkým v oblasti uznávania študijných výsledkov 
Nezabudnúť na uznávanie a dopad mobility 
zamestnancov 
Táto časť nemá byť kópiou druhej časti kritérií, ale jej 
rozšírením! 

11 



Dopad a šírenie informácii 
Potenciálny vplyv na účastníkov, príjemcov a 
partnerské organizácie na miestnej, regionálnej a 
národnej úrovni 
Popis krokov k šíreniu výsledkov projektu na úrovni 
fakulty a inštitúcie v krajinách programu a v 
partnerských krajinách 
Spôsob merania a hodnotenia výsledkov projektu a 
šírenia výsledkov (publikácie, štúdie, newsletters, alumni 
siete, apd.) 
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Dopad a šírenie informácii (2) 
Odporúčané: 
Nezabudnúť na očakávaný dopad v partnerskej 
inštitúcii, na jej účastníkov na lokálnej, regionálnej a 
národnej úrovni 
Potrebné vysvetliť nie len aktivity žiadateľa, ale 
spomenúť aj aktivity partnera 
V prípade, že sú diseminačné aktivity všade rovnaké, 
nekopírovať, ale odvolať sa na prvú spomenutú časť 
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Najčastejšie chyby z minulej výzvy 
Neboli jasne zodpovedané otázky v textovej časti 
prihlášky – žiadatelia často písali viac to, čo si mysleli, že 
by malo odznieť ako to, na čo sa konkrétna časť 
prihlášky pýtala 
Najslabšie „miesta“: 
 - chýbajúca stratégia internacionalizácie    
   žiadateľa 
 - slabo vysvetlené a popísané fázy projektu 
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Podmienky schválenia 

Minimálny počet bodov za celý projekt:  
60 bodov 

 Minimálne 15 bodov v časti „Relevantnosť    
    stratégie“ 
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Výška grantu 

Výška grantu závisí od nasledujúcich faktorov: 
Počet období mobility a mesiacov/dní, na ktoré sa 
žiadosť vzťahuje 
Rozpočet pridelený na akciu mobility v príslušnej 
partnerskej krajine/regióne 
Geografická rovnováha v danom regióne alebo 
subregióne 
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Hodnotenie prihlášok 

formálna kontrola vykonaná národnou agentúrou 
nezávislí experti po vyškolení národnou agentúrou 
ohodnotia kvalitatívne kritériá projektu a odvíjajúc sa od 
rozpočtových možností jednotlivých regiónov, 
geografickej rovnováhy a bodovania projektov navrhnú 
postupujúce krajiny a s nimi súvisiace mobilitné toky pre 
jednotlivé prihlášky 
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Odporúčané linky a zdroje informácii 

 Stránka programu ERASMUS+:  www.erasmusplus.sk, v sekcii 
„Spolupráca s partnerskými krajinami“ sa nachádzajú nasledovné  
odporúčané dokumenty: 

Príručka odporúčaní - Dos and don'ts for applicant higher education 
institutions  

Príručka pre partnerské krajiny -  Quick reference guide for selected 
higher education institutions in Partner Countries  

Inter-Institutional Agreement 
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http://www.erasmusplus.sk/


Výzva na externých hodnotiteľov  

 SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu hľadá 
externých hodnotiteľov z radov vysokých 
škôl – Info na stránke www.erasmuplus.sk 
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http://www.erasmuplus.sk/


Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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