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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 
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Kontext 

 
trvanie projektu: 

 24 mesiacov – 01. 08. 2019 do 31. 07. 2021 

 36 mesiacov - 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022 

 

kód Národnej agentúry: SK01 

 

jazyk vypĺňania prihlášky 
 



Žiadajúca organizácia 

 
 žiadate v mene mobilitného konzorcia? 

 

 PIC Vašej univerzity 

 typ organizácie: vysokoškolská inštitúcia 

(terciárna úroveň) 

 štatutárny zástupca, kontaktná osoba 

 

 ostatné polia sa predvyplnia samé (názov,  

   adresa, akreditácia) 
 



Partnerské krajiny 

 
 názov krajiny 

 

 názvy inštitúcii a PIC, ak existuje (nepovinné) 

a kontaktný email 

 

 aj názvy podnikov, určených na stáž, ak už sú  

   známe 

 

 aktivity – SMS, SMP, STA, STT 

 



Partnerské krajiny 

 
KVALITATÍVNE OTÁZKY  

 

(0 – 7000 znakov vrátane medzier pre každú otázku) 
 

 relevantnosť stratégie – max 30 bodov 

 tematický záber partnerstva, - výber z  

 kódov študijných odborov 

 kvalita podmienok spolupráce – max 30 bodov 

 kvalita návrhu a realizácie aktivity – max 20 

bodov 

 vplyv a šírenie výsledkov – max 20 bodov 

 



Hlavné aktivity 

 

1. Typ aktivít  

    – štúdium, stáž, výučba, školenie 

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

        je možná iba stáž odchádzajúcich študentov na účely          

        získania digitálnych zručností. 

 

2. Smer aktivít 

    - prichádzajúce/odchádzajúce 

       Pozor! V prípade regiónov 6 – 11 je treba deliť 

 odchádzajúce študentské mobility podľa stupňa štúdia 

-zvlášť na I. a II. stupeň 

-zvlášť na PhD. stupeň 

 

  

 
 



 

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 turnusov s rovnakými krajinami, ale iným  

  vzdialenostným pásmom 

 

4. Trvanie mobilít 

5. Počet účastníkov 



Zhrnutie rozpočtu 
 
Formulár prihlášky automaticky prepočíta priemerné 

trvanie na účastníka a rozpočet: 

 

  na cestu,  

  individuálnu podporu,  

  podporu na organizáciu (350 €/účastníka) 

 

  + rozdelené pre jednotlivé partnerské krajiny. 
 

 

 
 

 



 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 – podpísané štatutárnym 

 zástupcom –  

Pozor! v prípade zmeny rektora od 1. 2. 2019 už 

podpisuje Čestné vyhlásenie nový rektor a musí byť 

uvedený aj ako štatutárny zástupca + nezabudnúť 

poslať menovacie dekréty do NA (ak prihlášku 

podávate po 1. februári 2019) 
 

 v prípade konzorcia mandátne listy 

Prílohy 



 prihláška spĺňa kritéria oprávnenosti podľa Sprievodcu 

 programom Erasmus+ 

 

 všetky dôležité polia sú v prihláške vyplnené 

 

 vybrali ste si správnu národnú agentúru krajiny, v ktorej je 

 založená vaša organizácia – SK01  

 

 vysokoškolské inštitúcie z partnerských krajín sú uznané 

 kompetentnými inštitúciami 

 

 súhlas so „Specific Privacy Statement on Data Protection“ 
 

Kontrolný zoznam 



 Jedna VŠ/konzorcium predkladá jednu prihlášku za 

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

posledná verzia do termínu podávania prihlášok (05. 02. 

2019) 
 

 aby ste mohli prihlášku podať, musíte mať zriadený EU Login účet a vaša 

organizácia musí byť zaregistrovaná na URF portáli (mať PIC kód) – majú 

všetky VŠ, ktoré už podávali prihlášku (KA103 alebo KA107) 
 

 po podaní prihlášky príde potvrdzovací email: 
žiadateľovi 

všetkým kontaktným osobám v partnerských univerzitách / 

podnikoch (v prípade stáží) 
 

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)  
 



Ďakujem za pozornosť. 

 
erasmusplus@saaic.sk 

 

www.erasmusplus.sk  

www.facebook.com/ErasmusplusSK/ alebo Erasmus 

SAAIC  

erasmusplus.sk 
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