
ERASMUS + 

Výzva 2018 

Kľúčová akcia 2 (KA2): 

Strategické partnerstvá (SP) 

 

Prihláška  

Termín: 21.marca 2018 do 12:00 
 

 

Inštruktážne semináre  

Košice - 23. 1. 2018; Bratislava - 31. 1. 2018 



 

Obsah 

1.Technické požiadavky 

2.Obsah prihlášky 

3.Postup pri vypĺňaní/podávaní prihlášky 



 

• prihláška je v PDF formáte = Adobe Reader 9.3.3 a 

vyššie (okrem verzie 15.8,  odporúčaná verzia 15.20) 

 

• prihlášku je potrebné najprv uložiť na počítači, až 

potom otvoriť 

 

• tlačiareň a skener 

 

 

Technické požiadavky 
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PIC kód – Participant Identification Code 

            - pomocou neho sa vkladajú do prihlášky údaje o       

koordinátorovi a partneroch 

 

Ako získať PIC kód: 

• 1. registrácia na EÚ Login  (vstupná brána do 

európskych informačných systémov) 
Upozornenie: niektoré e-mailové adresy napr. post.sk, centrum.sk -

nespolupracujú so systémom EU login. 

 

• 2. registrácia na URF portáli 
Upozornenie: Skontrolujte si, či už Vaša organizácia PIC nemá 

 

Videoinštrukcie na: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=23 
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EÚ 
login 
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 1. Identifikácia projektu 

2. Priority 

3. Účastnícke inštitúcie 

4. Opis projektu, Účastníci  

5. Príprava 

6. Manažment a implementácia 

7. Nadväzujúce aktivity – dopad, šírenie, udržateľnosť 

8. Rozpočet 

9. Zhrnutie projektu 

10. Kontrolný zoznam 

11. Oznam o ochrane údajov, Prílohy 

12. Podanie 

Obsah prihlášky 



Prílohy 

 Maximálny počet príloh 10 a maximálna   

    veľkosť 10 240 KB 

 

 Povinné prílohy: 

 čestné vyhlásenie štatutára 

 časový harmonogram (Ganntov graf) 

 odporúčané: mandátne listy každého partnera 
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1. Z webovej stránky www.erasmusplus.sk si stiahnite a 

uložte aktuálny formulár prihlášky, relevantný pre váš 

sektor 

2. Vyplňte kompletne elektronickú prihlášku (všetky povinné 

polia) 

3. Potvrďte formulár prihlášky  - skontrolujete tým, či sú 

povinné polia vyplnené 

4. Nahrajte skeny príloh 

5. Pred elektronickým podaním si prihlášku uložte do 

počítača 
 

Postup pri vypĺňaní/ podaní prihlášky 
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6.  Prihlášku elektronicky podajte 

• v momente kliknutia na políčko „Submit online/ 

Podať online“ musíte byť pripojení na internet 

• úspešné podanie sa v prihláške potvrdí zobrazením 

„ID čísla“ v časti PODANIE 

 

7.  Podanú prihlášku si uložte do počítača alebo vytlačte 

a starostlivo uschovajte 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ. 

 

WWW.ERASMUSPLUS.SK 

ERASMUS@SAAIC.SK 

FACEBOOK – ERASMUS SAAIC, 

ERASMUSPLUS SK 

http://www.erasmusplus.sk/
mailto:erasmusplus@saaic.sk

