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Verzia 1 (apríl 2019)  

Upozornenie: Tieto inštrukcie slúžia ako návod na správne vyplnenie prihlášky, avšak nenahrádzajú 

základné dokumenty Výzvy 2019. 
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K úspešnému vyplneniu formuláru prihlášky bude potrebné zabezpečiť 

nasledovné technické podmienky a postupovať podľa nižšie uvedného 

postupu: 

1 .  Pripojenie na internet (dostatočne rýchle a konštantné) pretože počas celej doby 

   vypĺňania prihlášky musíte byť online. 

2 .  Niektorý z prehliadačov:  

• Internet explorer 11.0 

• Mozilla firefox 45.7 

• Chrome 56.0 

3.   Software pre PDF súbory 

4.   Tlačiareň 

5.   Skener 

6.   Majte na prehliadači otvorenú vždy len jednu záložku s prihláškou, aby ste neprišli 

o dáta pri automatickom ukladaní – ukladanie je automatické každé 2 sekundy 

7.   Zvoľte jazyk a príslušný typ prihlášky (sektor, kľúčová akcia, príp. typ projektu) 

KA109 

8.   Vyplňte prihlášku postupne, v poradí, v akom nasledujú jednotlivé sekcie 

formulára (nepreskakujte časti - údaje na seba nadväzujú) 

9.   Skontrolujte obsah prihlášky 

10. Nahrajte naskenované dokumenty (Povinné/Odporúčané prílohy) 

11. Podajte prihlášku: 

12. Stlačením políčka „Submit“/„Podať" 

13. Úspešné podanie bude potvrdené vložením „ID čísla podania“ v časti PODANIE 

14. Prihlášku si vytlačte a/alebo uložte do svojho počítača 

15. Prihláška zostane uložená aj na portáli, kde ste ju vypĺňali v sekcii „My 

applications“/„Moje žiadosti“) 
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obr. 1 

Webový formulár prihlášky je možné nájsť na webovej stránke: 

www.erasmusplus.sk, sekcia „Ako získať grant“, časť  „Formuláre žiadostí“ (obr.1)  

Po zadaní prístupového hesla do EU loginu sa otvorí portál s formulármi (obr.2)  

 

 

1.  

2.  

3.  

obr. 2 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home 

3 

http://www.erasmusplus.sk/
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Zvoľte príslušný typ prihlášky. Sektor OVP, prihláška KA109.  

Formulár prihlášky sa otvorí po stlačení tlačidla „Uchádzať sa“ (obr. 3)  

obr. 3 

 

Prihláška obsahuje rôzne polia, tlačidlá a značky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadateľ je povinný vyplniť všetky polia s červeným pásikom. Pri vypĺňaní prihlášky je 

potrebné si uvedomiť, že prihlášku budú čítať externí hodnotitelia, ktorí vaše projektové 

predstavy nepoznajú, preto musíte odpovedať na všetky otázky jasne, zreteľne, 

jednoznačne, úplne a pravdivo. Svoje odpovede formulujte tak, aby ste čo najlepšie 

predstavili projektový zámer, ciele, aktivity, výstupy, šírenie informácií a výstupov a ich 

dopad.  

 

 

• sivé polia, ktoré sú predvyplnené a ktoré už nie je 

možné dopĺňať či upravovať,  

• polia s červeným pásikom, ktoré ste povinní vyplniť:  

• tlačidlá „Pridať“, ktoré umožňujú pridávať riadky 

alebo časti prihlášky:  

• červený trojuholník sa nachádza pri nevyplnenom 

alebo zle vyplnenom poli/ časti prihlášky:  

• zelený štvorec sa nachádza pri správne vyplnenom 

poli/ časti prihlášky:  

• tlačidlo „Ponukové menu“: 
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Prílohy a podanie:  

K prihláške pripojte všetky povinné, príp. odporúčané prílohy (obr. 4). 

V „Kontrolnom zozname“ označte všetky položky a kliknutím na tlačidlo „PODAŤ“ prihlášku 
elektronicky podajte. (obr. 5). 

 

 

 

 

1. Stiahnuť, vytlačiť, 
podpísať a naskenovať ČV 

2. Nahrať ČV 

3. Nahrať Stratégiu 
internacionalizácie 

4. nahrať ďalšie 
prípadné prílohy 

1. Odklikať zoznam  
a súhlas so spracovaním 

osobných údajov 

obr. 4 

obr. 5 

2. Podať/Submit 

Termín podania prihlášky: 16. máj 2019 do 12:00 hodiny SEČ 
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K svojej rozpísanej prihláške sa opätovne dostanete na portáli Európskej komisie s online 

formulármi, avšak už nie otvorením nového formuláru v záložke „Otvorené výzvy“, ale cez 

vedľajšiu záložku „Moje prihlášky“ (obr. 6) 

 

 

Upozornenie: Prihlášku je možné zdieľať aj s iným osobami (obr. 7). Postup je nasledovný: 

1. V ľavom menu kliknete na položku „Zdieľanie“. 

2. V rozbalenej časti kliknete na tlačidlo „Zdieľať prihlášku“. 

3. Vyberiete úroveň povolenia: teda či budú môcť určené osoby prihlášku iba čítať, alebo aj 
upravovať. 

4. Vyberiete kontaktnú osobu, s ktorou chcete prihlášku zdieľať, alebo tlačidlom „Pridať“ 
vygenerujte nový riadok, do ktorého vložíte emailovú adresu inej osoby/iných osôb, s ktorými 
chcete prihlášku zdieľať. 

5. V časti „Komentár“ môžete doplniť aj sprievodný text. 

6. Po stlačení tlačidla „Zdieľať“ prihlášku určeným osobám sprístupnite. 

 

obr. 6 

obr. 7 
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Náhradná procedúra podania: 

Prihlášky v programe Erasmus+ majú stanovený termín podania, ktorý je zobrazený na 
domovskej obrazovke a v záhlaví formuláru. Ak zmeškáte oficiálny termín podania, prihlášku 
už nebude možné podať.  

Výnimka je možná v prípade, ak preukážete, že ste sa pokúsili podať prihlášku pred 
oficiálnym termínom podania a z technických príčin to nebolo možné. V takomto prípade nás 
okamžite kontaktujte.  Vaša prihláška môže byť ešte zobraná do úvahy z dôvodu neskorého 
podania, ak sú splnené tieto tri podmienky: 

1. Dátum a čas vášho posledného pokusu o podanie, ktoré sú uvedené v elektronickom 
formulári Zhrnutie podania, sú pred oficiálnym termínom podania.  

2. Informovali ste národnú agentúru do dvoch hodín po uplynutí termínu podania 
(bruselský čas). Po uplynutí tejto doby už vaša prihláška nebude akceptovaná.  

3. Poslali ste národnej agentúre do dvoch hodín po uplynutí termínu podania (bruselský 
čas) emailom svoju kompletnú prihlášku (vo formáte .pdf) v rovnakom znení, ako pri 
svojom poslednom pokuse.  

 

 

 

 

 

 

 

Vaša národná agentúra bude môcť otvoriť prihlášku, takže ju budete vedieť podať. Tento 
postup je totožný s postupom, ktorý je popísaný v časti Podanie prihlášky. Miestny čas 
počítača nie je považovaný za smerodajný a nie je možné ho použiť ako dôkaz, že formulár 
bol podaný včas. 

V prípade opakovaného on-line podania tej istej prihlášky z objektívnych dôvodov 
(oprávnené úpravy, resp. nutné doplnenie už podanej prihlášky) bude národná agentúra 
akceptovať poslednú verziu prihlášky podanej cez online systém pred stanoveným 
termínom na podanie prihlášok.  

 

Stlačením tlačidla PDF vygenerujete 

prihlášku v PDF formáte. 

UPOZORNENIE!!! 

Prihlášky sa odosielajú výlučne online. 

Prihlášky odoslané poštou, faxom či e-mailom budú považované za neoprávnené. 
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Odporúčania k príprave obsahu prihlášky 

Časť „Účastnícke organizácie“ 

✓ Pozadie a skúsenosti organizácie: 
✓ prezentovať organizáciu, jej ciele v nadnárodných mobilitách a typ osôb – účastníkov mobilít 
✓ uviesť, ktoré ciele programu Erasmus+ organizácia napĺňa/chce napĺňať, vysvetliť motiváciu 

pre získanie Charty 
✓ predstaviť štruktúru riadenia v organizovaní nadnárodných mobilít, vrátane ľudských zdrojov; 

predstaviť zručnosti osôb zodpovedných za riadenie nadnárodných mobilít a stratégie 
internacionalizácie (môžete priložiť organizačný diagram, ak existuje) 

✓ v prípade konzorcia vysvetliť spoluprácu a komunikáciu s ďalšími členmi 
✓ ak má organizácia vlastné zdroje pre mobility, opísať, ako sa využívajú, uviesť aj počet aktivít 

a počet účastníkov 
✓ vyzdvihnúť čo najlepšie skúsenosti s organizovaním mobilít v OVP, vrátane ich dopadu a 

vplyvu na internacionalizáciu organizácie     
 

Časť stratégia internacionalizácie – nutné vypracovať ako samostatný dokument a vložiť do 
príloh: 

✓ stratégia by mala zahŕňať všetky aspekty, vrátane prístupov a cieľov nadnárodných mobilít 
(možno priložiť existujúcu stratégiu, ak obsahuje všetky požadované informácie) 

✓ predstaviť strategickú víziu a ciele mobilitných aktivít a akčné plány špecifikujúce, ako ich 
dosiahnuť 

✓ uviesť aj iné aktivity a projekty ako sú mobility v OVP, ukázať iné spôsoby, ktorými 
organizácia zabezpečuje internacionalizáciu, vrátane aspektov rôznych národných stratégií 
pre internacionalizáciu v OVP, požiadaviek na relevantné budúce zručnosti, učenie sa cudzích 
jazykov 

✓ európska stratégia musí byť udržateľná, musí obsahovať kvalitné mobility relevantné k 
učebným osnovám učiacich sa   

✓ prezentovať prvky riadenia kvality – periodické seba hodnotenie s cieľom skvalitňovať a 
rozvíjať stratégiu 

✓ opísať vlastné možnosti pre podporu nadnárodnej mobility  
✓ odporúčané zdroje: fínska príručka v anglickom jazyku: GO INTERNATIONAL 

alebo v slovenskom jazyku: Internacionalizácia – ako na to 
(zverejnené na webovej stránke www.erasmusplus.sk, sekcia Knižnica, časť Publikácie)  
 

Časť „Zrealizované (minulé) aktivity“ 
✓ uviesť informácie týkajúce sa posledných troch mobilitných projektov OVP releventných pre 

žiadosť o Chartu – projekty realizované v rámci porgramu LLP a /alebo Erasmus+  
(len mobilitné projekty v rámci podporgramu Leonardo da Vinci a Erasmus+ KA1 v sektore 
OVP, nie školské partnerstvá Comenius, partnerstvá Leonardo da Vinci, Školské výmenné 
partnerstvá KA2) 

✓ uviesť počty, typ a cieľovú skupinu aktivít  
✓ zhrnúť hlavné výsledky a dopad projektov 
✓ ak existujú skúsenosti s iným typom mobilitných aktivít, je vhodné ich uviesť v tejto časti 

(sem je možné uviesť skúsenosti s projektami typu partnerstvá Leonardo da Vinci, školské 
partnerstvá Comenius, Strategické partnerstvá KA2, Školské výmenné partnerstvá, mobilitné 
projekty v sektore Mládeže, projekty realizované v rámci iných grantových schém alebo 
výmeny žiakov v rámci spolupráce škôl alebo podnikov)   
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http://erasmusplus.sk/uploads/publikacie/eac-a06-go-international_en_5729.pdf
http://erasmusplus.sk/kniznica/publikacie/eac-a06-go-international_sk.pdf
http://www.erasmusplus.sk/


 
 

Časť „Manažment projektu“: 

✓ Organizačné záležitosti a riadenie kvality mobilitných aktivít  

✓ predstaviť vhodný rámec riadenia kvality – základ pre kvalitnú mobilitu – uviesť, ako 
budete riadiť celý cyklus mobility od prípravy až po nadväzujúce aktivity = podpísať 
„Záväzok kvality“  

✓ uviesť, aké zmluvy uzatvárate s hostiteľskými organizáciami (ak ECVET – ako sú uzatvorené 
memorandá o porozumení) 

✓ vysvetliť, ako si vyberáte hostiteľské organizácie a ako sú vytvorené Dohody o vzdelávaní (s 
definovanými vzdelávacími výstupmi)  

✓ prerozdelenie úloh v rámci vlastnej organizácie = mať kvalitný projektový tím 
✓ uviesť praktické a logistické zabezpečenie cesty, ubytovania, poistenia, atď.  

 
Časť „Účastníci“ a „Praktické zabezpečenie, výber a príprava“ 

✓ predstaviť transparentnú výberovú procedúru účastníkov (výberové kritériá; či len 
najschopnejších účastníkov alebo aj účastníkov s nedostatkom príležitostí) 

✓ opísať typ prípravy účastníkov pred mobilitou (odborná, príprava zameraná na 
plnenie úloh, jazyková, interkultúrna, psychologická, atď.) 

✓ v prípade účastníkov s nedostatkom príležitostí – uviesť prístupy na uľahčenie ich 
účasti na nadnárodných mobilitách 

✓ opísať prípadné zapojenie partnerských organizácií do prípravných aktivít 
 

 Časť „Účastníci“ a „Monitoring a podpora“ 

✓ detailne uviesť metódy a formy monitoringu mobilitných aktivít (konkretizovať aj kontaktné 
body/osoby pre účastníkov mobilít, prípadne vysielať sprevádzajúce osoby 
 

Časť „Výsledky“, „Vzdelávacie výstupy“ 

✓ popísať prípravu a spravovanie zmlúv s účastníkmi 
✓ podrobne opísať proces uznávania dosiahnutých vzdelávacích výstupov (ECVET, Europass, 

atď.) 
✓ detailne opísať procesy hodnotenia vzdelávacích výstupov, ich validáciu  

a uznanie, vrátane neformálnych a informálnych skúseností, neplánovaných vzdelávacích 
výstupov 

✓ zohľadnite aj možné zmeny a vývoj v budúcnosti   

 

Časť „Výsledky“, „Dosiahnuté úspechy“ 

✓ opísať hlavné úspechy predchádzajúcej práce, jej interný a externý dopad (na miestnej, 
regionálnej alebo národnej úrovni), šírenie výsledkov a používané (podľa možnosti 
neduplikovať informácie z časti „Zrealizované aktivity“)    
 

Časť „Nadväzujúce aktivity“, „Šírenie výsledkov projektu“ 

✓ opísať aktivity, ktoré budú realizované na šírenie výsledkov projektov mimo organizácie 
a partnerov 

✓ opísať cieľové skupiny diseminačných aktivít 
✓ zohľadnite aj možné zmeny a vývoj v budúcnosti   
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Časť „Nadväzujúce aktivity“, „Dopad“ 

✓ uviesť možný dopad Charty na účastníkov 
✓ uviesť očakávaný dopad mimo vlastnej organizácie (miestna, regionálna úroveň...) 

 

Časť „Nadväzujúce aktivity“, „Riadenie kvality a hodnotenie“  

✓ uviesť hodnotenie osobného a odborného rozvoja účastníkov 
✓ opísať procesy na zabezpečenie zvyšovania kvality na základe hodnotiacich aktivít  

 

Časť „Budúci vývoj“: 
✓ uviesť približný počet účastníkov, ktorí budú vyslaní ročne na mobilitu počas nasledujúcich 5 

rokov (extra počet žiakov a počet zamestnancov) 
✓ uviesť aj plánované mobility financované v rámci iných národných mobilitných schém alebo z 

vlastných zdrojov  

✓ Upozornenie: skutočný počet mobilít, ktorý bude v budúcnosti financovaný, bude 
záležať od žiadostí o grant ako držiteľa Charty predložených a hodnotených v rámci 
budúcich Výziev 

 

Časť „Prílohy“ - povinné prílohy:  
✓ čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom 
✓ Stratégia internacionalizácie (v prípade konzorcia – každý člen musí mať svoju Stratégiu!) 
✓ v prípade konzorcia podpísané Mandátne listy  
✓ organizačný diagram, ak je to relevantné – nepovinná príloha 

 

Ak je žiadosť podávaná v prípade konzorcia: 

V jednotlivých častiach prihlášky sa nachádza vždy upozornenie, kde je dôležité uviesť 
informácie za každého z partnerov konzorcia aj za konzorcium ako celok: 

✓ uviesť podrobné informácie o každom partnerovi, ako aj zámery, ciele, aktivity, ľudské zdroje 
a skúsenosti každého partnera 

✓ jasne definovať úlohu každého partnera  
✓ vysvetliť plánovanú spoluprácu a komunikáciu v konzorciu 
✓ ak je to relevantné, podrobne opísať vlastné zdroje každého partnera na organizáciu mobilít a 

ako sa tieto zdroje používajú (počet osôb na nadnárodných mobilitách a ich zvyčajný profil) 
✓ je veľmi dôležité detailne a komplexne opísať mobilitné skúsenosti každého partnera  
✓ správne uviesť štatutárnych zástupcov 
✓ vysvetliť pridanú hodnotu konzorcia v kvalite aktivít v porovnaní s individuálnymi žiadosťami 

členov  
✓ adekvátne rozdeliť úlohy/servisné služby medzi členov (vrátane európskej 

internacionalizácie); spoločné aktivity: administratívne, kontraktačné a finančné riadenie 
mobilít, spoločný výber a/alebo príprava a mentoring účastníkov, spoločné hľadanie 
podnikov, sprostredkovanie podnikov a účastníkov 

✓ konzorcium môže vystupovať aj ako facilitátor pre prichádzajúcich žiakov a zamestnancov 
(hľadanie hostiteľských organizácií)  

✓ koordinátor v spolupráci s ďalšími/sprostredkovateľskými  organizáciami rozvíja kontakty s 
podnikmi a príležitosti pre umiestnenie účastníkov mobilít 
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