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Medzinárodná mobilita - mobilita medzi krajinami 
programu a partnerskými krajinami 

Kvalitatívny rámec:   
ECHE, medziinštitucionálna dohoda, Zmluva o štúdiu (Learning Agreement), 
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory 
 
-úplné uznanie štúdia, 
-bez poplatkov za štúdium, 
-zverejnené katalógy kurzov, 
-kvalitná príprava – jazyková, administratívna, logistická, 
-podpora prichádzajúcim účastníkom. 
 

Pozn. : Podpis medziinštitucionálnej dohody po schválení grantu. 
 
 
 



Základná podmienka - registrácia 

Povinnosť každého partnera – vysoká škola v krajine programu ako aj v 
partnerskej krajine: 

 
1. registrácia v ECAS (European Commission Authentication System) 
v prípade, že registráciu v systéme ECAS už máte (z LLP, Erasmus+, 7. 
rámcový program, Horizon 2020), prikročte priamo k registrácii na 
Účastníckom portáli 
 
2. získanie PIC (Participant Identification Code) 
•registráciou na Účastníckom portáli (URF) 
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Pred tým, ako začnete – hlavné body, na ktoré 
nesmiete zabudnúť pri písaní prihlášky 

 Od začiatku prípravy a písania prihlášky čo najviac 
spolupracujte so svojimi potenciálnymi partnermi 

 Aj keď plánujete spoluprácu s viacerými krajinami, podávate len 
jednu prihlášku 

 Majte na pamäti finančné možnosti jednotlivých regiónov 

 Národné agentúry sú povinné dať prednosť chudobnejším 
krajinám v rámci regiónu – preferencia najchudobnejších krajín 
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Pred tým, čo začnete – hlavné body, na ktoré nesmiete 
zabudnúť pri písaní prihlášky (2) 

 
 Overte si, že: 

 ste prediskutovali všetky detaily kooperácie so svojimi 
partnermi, 

 máte prečítaného sprievodcu programom k výzve 2016, 

 máte prečítané „Technical guidelines for Completing 
Application e-Form“,  „Guidelines for Experts on Quality 
Assesment“ ako aj „Do´s and Don´ts“. 
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Zmeny v prihláške 

 Za účelom identifikácie partnerskej inštitúcie v 
partnerskej krajine sa v textovej časti objaví okno, do 
ktorého sa vpisujú hlavné údaje k partnerskej VŠ – tu 
je potrebné uviesť PIC kód partnera, t.j je nutné, aby aj 
VŠ v partnerskej krajine mala PIC! 

 V tabuľkovej časti sa už neuvádzajú jednotlivé stupne 
štúdia 



Harmonogram 

 

● predložené prihlášky - 2.2.2016 

● ukončenie výberového konania  - 20.5.2016 

● listy – rozhodnutia na VŠ od  25.5. - 1.6.2016 

● zasielanie Zmluvy o poskytnutí grantu - jún 2016 
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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