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Technické požiadavky 

Internetový prehliadač   

•  Internet Explorer 11.0 

•  Firefox 45.7 

•  Chrome 56.0 

 

Ďalšie požiadavky 

•  Adobe Reader 9.3.3 a vyššie (okrem verzie 15.8,  

   odporúčaná verzia 15.20) 

•  Tlačiareň a skener 

 

 



Obsah prihlášky 
 

 

1. Základné údaje o projekte 

2. Žiadateľ 

3. Partnerské krajiny, aktivity 

4. Rozpočet 

5. Prílohy 

6. Kontrolný hárok, Oznam o ochrane údajov 

7. Podanie 



Základné údaje 

 
Trvanie projektu – 16 alebo 26 mesiacov  

Jazyk prihlášky 

Národná agentúra – SK01 

 

Ostatné polia sa predvyplnia samé (akcia,  

   výzva, termín podania prihlášky, začiatok a  

   koniec projektu) 
 



Žiadateľ 

 
PIC 

Žiadate v zastúpení mobilitného konzorcia? 

Typ organizácie 

Štatutár, kontaktná osoba, kontaktný e-mail 

 

Ostatné polia sa predvyplnia samé (názov,  

   adresa) 
 



Partnerské krajiny 

 
Názov krajiny 

Názvy inštitúcii a PIC, ak existuje (nepovinné) 

Aj názvy podnikov, určených na stáž, ak už sú  

   známe 

Kontaktné osoby 

Kvalitatívne otázky – relevantnosť stratégie,  

   tematický záber partnerstva, kvalita  

   podmienok spolupráce, kvalita návrhu a  

   realizácie aktivity, dopad a šírenie výsledkov. 

 



 

Hlavné aktivity 

 

1. Typ aktivít  

    – štúdium, stáž, výučba, školenie 

       Pozor! V prípade regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko)   

        je možná iba stáž odchádzajúcich študentov za účelom          

        získania digitálnych zručností. 

 

2. Smer aktivít 

    - prichádzajúce/odchádzajúce 

       Pozor!  Nie je povolené vysielať študentov I. a II. stupňa do   

        regiónov 6 až 11. 

   

 

  

 
 



 

 

 

  
 

 

 

 

3.Vzdialenostné pásmo medzi vysielajúcou a   

  prijímajúcou inštitúciou – ak sú rôzne v rámci   

  partnerskej krajiny, môžete: 

 

• Vypočítať priemer vzdialeností a priradiť k nemu sumu   

   podľa kalkulátora alebo, 

• vytvoriť viac tokov s rovnakými krajinami ale iným  

  vzdialenostným pásmom 

 

4. Trvanie mobilít 

5. Počet účastníkov 



 

  

Rozpočet 
 

Formulár prihlášky automaticky prepočíta 

rozpočet: 

  na cestu,  

  individuálnu podporu,  

  podporu na organizáciu (350 €/účastníka) 

  spolu, 

  za jednotlivú partnerskú krajinu. 
 

 

 
 

 



Prílohy 

 Maximálny počet príloh 10 a maximálna veľkosť   
    10 240 KB. 
Povolené typy príloh: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX,  
    JPG, TXT, ODT, ODS, CDOC, DDOC, BDOC. 
 
 Čestné vyhlásenie 
 V prípade konzorcia mandátne listy 



 Použili ste správnu prihlášku na všetky vaše plánované aktivity    

    a krajiny. 

 Všetky dôležité políčka ste vyplnili. 

 Vybrali ste si správnu národnú agentúru krajiny, v ktorej je   

    založená vaša organizácia.  

 Prihláška je vyplnená v jednom z oficiálnych jazykov EÚ. 

 Pripojili ste všetky potrebné dokumenty – čestné vyhlásenie,  

    podpísané štatutárom, v prípade konzorcia mandátne listy. 

 Žiadosť podávate v rámci oprávneného termínu. 

 Uložili, alebo vytlačili ste si kópiu pre seba. 

 Poslali ste iba jednu prihlášku na všetky aktivity  

     (ak ste poslali viac, len posledná sa berie do úvahy). 

 Vysokoškolské inštitúcie z partnerských krajín sú  

     uznané kompetentnými inštitúciami.  
 

Kontrolný hárok 



Jedna VŠ/konzorcium predkladá jednu prihlášku   

   za všetky krajiny. Ak ich podá viac, do úvahy sa  

   berie posledná verzia do termínu podávania   

   prihlášok. 

 

Aby ste mohli prihlášku podať, musíte mať  

   zriadený EU Login účet a Vaša organizácia musí  
   byť zaregistrovaná na URF portáli. 

Postup pri podávaní prihlášky 





 
 

Prihláška 

 

S prihláškou nie je možné pracovať v režime 

off-line! 
 

Povinné polia orámované červenou 

Ak sú polia správne vyplnené 

Ak sú polia prázdne alebo nesprávne vyplnené 

 

Formulár sa automaticky ukladá každé 2 sekundy a  

   vždy sa môžete k prihláške vrátiť (My applications)  
 



Edit 
Share 
Delete 



Funkcia Zdieľať (Share) 



Vytlačiť si pre seba 



Potvrdenie o podaní 



Po podaní prihlášky „Submit“ sa prihláška dá opäť 

otvoriť, aktualizovať a poslať znova.  

 

 



Termín podávania prihlášok 

do 1.2.2018 do 12:00 



Ďakujeme za pozornosť. 

 

www.erasmusplus.sk 

erasmus@saaic.sk 

Facebook – Erasmus SAAIC, 

Erasmusplus SK 

http://www.erasmusplus.sk/
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