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Program inštruktážneho seminára 

1. Výzva 2014 
2. Zmluva o poskytnutí grantu s príjemcom 
3. Zmluvy s účastníkmi 
4. Finančné pravidlá 
5. Diskusia 
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Program Erasmus+ 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu  
 
IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
mládež a šport 
 

 www.erasmusplus.sk    
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http://www.erasmusplus.sk/


 
Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

 
 

Front Office  
propagácia programu, prihlášky, proces hodnotenia 

(všetky sektory) 
erasmusplus@saaic.sk 

 
Back Office   

kontraktácia, financovanie, monitoring (všetky sektory) 
backoffice@saaic.sk 
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Erasmus+ 
 

Hodnotenie 
Výsledky Výzvy 2014  
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Hodnotenie prihlášok KA1 

Formálne hodnotenie – NA 
 technické náležitosti prihlášky 

 
Obsahové hodnotenie – 2 externí experti   
 relevantnosť projektového návrhu (max. 30 bodov) 
 kvalita projektového návrhu a jeho implementácia   
 (max. 40 bodov) 
 dopad projektu a jeho diseminácia/šírenie informácií a 

výsledkov projektu (max. 30 bodov) 
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Postrehy hodnotiteľov z 
hodnotenia prihlášok KA1 

Slabé stránky 
 Plánovanie opakovaných ciest/mobilít  
 Viac učiteľov/účastníkov na ten istý kurz 
 Chýba prínos pre inštitúciu, prínos len pre jednotlivých 

učiteľov/účastníkov 
 Väčšinou vzdelávanie zamerané len na jazykové kompetencie, získanie 

jaz. certifikátov, spoznávanie kultúry a gastronómie krajiny, atď.  
 Chýbajú informácie o napr. časovom pracovnom pláne, konkrétnych 

výstupoch 
 Kvantita vs kvalita mobilít – snaha vyslať čo najviac osôb/realizovať 

čo najviac mobilít na úkor kvality 
 Sústredenie sa na len na mobilitu ako takú, zabúda sa na ostatné 

aktivity projektu a prínos projektu ako takého  
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Postrehy hodnotiteľov z 
hodnotenia prihlášok KA1 

Silné stránky 
 Dobre zadefinované ciele a potreby, ale nie vždy 

korešpondujú s programom mobilitných aktivít, resp. 
výberom účastníkov 

 Projekty odrážajúce sústavnosť, konzistentnosť, 
dlhodobosť inovatívneho smerovania školy/organizácie 

 Konkrétne predstavy o rozvoji školy, ktoré sú aj jasne 
popísané 

 Lepší sa výber partnerov (osobné návštevy, poznanie 
partnerov a pod.) 
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Prihlášky 2014 
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Podané 
projekty 

Schválené 
projekty 

Schválený grant Počet 
účastníkov 

Školské 
vzdelávanie 

125 54 748.685,- EUR  352 

Odborné 
vzdelávanie 
a príprava 

 
139 

 
85 

 
 4.644.841,- EUR  

1.972+ 
235 

Vzdelávanie 
dospelých 

24 6 151.940,- EUR  45 

Spolu 288 145 5.545.466,- EUR 2.369+235 

Rozpočet pre KA1:  5.545.466 EUR  
Úspešnosť:    50,3% 



Povinné čítanie  

 Zmluva o poskytnutí grantu medzi SAAIC-NA E+ a príjemcom 
grantu 

 Všeobecné podmienky (súčasť zmluvy) – obsahujú okrem iného 
oprávnené náklady, výpočet príspevkov na základe jednotkových 
nákladov, výpočet reálnych nákladov a iné 

 Príloha III. Finančné a zmluvné pravidlá – oprávnené aktivity a 
náklady, krátenie grantu, sadzby platné pre jednotkové náklady, 
podporné dokumenty 

 



 
 

Ďakujem za pozornosť! 
 

Mgr. Dagmar Augustinská 
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