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REGISTRÁCIA
Podmienka zapojenia sa do programu Erasmus+:
Poskytnutie základných právnych a finančných údajov
Uskutočňuje sa v 2 krokoch:
1. EU LOGIN - v prípade, že registráciu v systéme EU login
(bývalý ECAS) už máte (z LLP, Erasmus+...), prikročte
priamo k registrácii na Účastníckom portáli URF
2. ÚČASTNÍCKY PORTÁL URF - UNIQUE REGISTRATION FACILITY:
prostredníctvom tejto registrácie získate unikátny číselný
kód tzv. PIC - Participant Identification Code
Upozornenie: Registrácia iba jedenkrát na celé obdobie
programu Erasmus+ 2014 – 2020
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1. EU LOGIN
• je to osobný účet umožňujúci jednotlivcovi (kontaktnej
osobe vašej školy) prístup do elektronických systémov
Európskej komisie
• zakladá sa na osobný pracovný e-mail, nie na funkčné
adresy ako riaditeľ@škola.sk
• na stránke www.erasmusplus.sk sú zverejnené:
 priamy odkaz na EU login portál
 návod v slovenskom jazyku
 videoinštrukcie v slovenskom jazyku
www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0
Upozornenie: niektoré poštové weby napr. post.sk, centrum.sk
- nespolupracujú so systémom EU login.

2. URF PORTÁL
jedinečná evidencia každej školy žiadajúcej o grant od EK
login - cez váš osobný účet v EU login (bývalý ECAS)
na stránke www.erasmusplus.sk sú zverejnené:
 priamy odkaz na URF portál
 návod v slovenskom aj anglickom jazyku
 videoinštrukcie v slovenskom jazyku
www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0
Nová registrácia: overte si cez vyhľadávanie, či vaša škola už nie je
zaregistrovaná. Až potom ju zaregistrujte v URF portáli.
Upozornenie: pri voľbe „Typu organizácie“ konkrétne uveďte typ
školy (nie len „verejná inštitúcia“) → prenesie sa to do prihlášky
Zoznam relevantných typov organizácií pre program Erasmus+
nájdete v Technickej príručke k e-Formulárom:
www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=15&vyzva=0
•
•
•

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
 Rýchle konštantné pripojenie na internet
- s formulárom sa nedá pracovať offline
→ pomocný dokument vo worde – súhrn otázok
 Otestované prehliadače:
• Internet Explorer 11.0
• Firefox 45.7
• Chrome 56.0
 Softvér na PDF súbor: Adobe Reader 9.3.3 a vyššie
(okrem verzie 15.8, odporúčaná verzia 15.20)
 Tlačiareň
 Skener

POSTUP pri vypĺňaní formulára
1. Na stránke www.erasmusplus.sk (Ako získať grant → Formuláre
žiadostí) link na Portál Európskej komisie s online formulármi
(online formulár prihlášky KA229 – Školské výmenné partnerstvá)
Upozornenie: majte otvorenú vždy len jednu záložku na prehliadači,
aby ste neprišli o dáta pri automatickom ukladaní
2. Jazyk prihlášky: 1 z oficiálnych jazykov v krajinách programu
Upozornenie: Jazyk formulára zvolíte v pravom hornom rohu
2. Polia a značky:
• Červené: povinné polia
• Zelená kvačka: sekcia je vyplnená správne
• Červený výkričník: v sekcii niečo chýba alebo je zle vyplnené
4. Formulár sa automaticky ukladá každé 2 sekundy
5. Po zavretí formulára - prístup k prihláške v „My Applications“
6. Prihláška sa podá tlačidlom „Submit“→ potvrdiť „Yes“
7. Prihláška sa vytlačí tlačidlom „PDF“

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
 Východzí bod vašej prihlášky
 Prístup na dve hlavné záložky:
• „Open Calls“/ Otvorené výzvy
• „My Applications“/ Moje prihlášky
 Otvorte výzvu, v rámci ktorej chcete podať prihlášku
 Stlačte „Apply“/ Vyplniť prihlášku
 Možnosť nastaviť jazyk – v pravom hornom rohu
 Možnosť zdieľať formulár:
• Na úpravu – zatiaľ nie je možnosť
• Len na čítanie

KONTAKT
Kontakt
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