Výzva 2018
Kľúčová akcia 2 (KA 2):
Strategické partnerstvá
KA201 - Školské vzdelávanie
KA204 Vzdelávanie dospelých

REGISTRÁCIA
Povinnosť každej organizácie, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+:
poskytnutie vlastných 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 - tzv. URF

2. URF - UNIQUE REGISTRATION FACILITY = ÚČASTNÍCKÝ PORTÁL:
prostredníctvom tejto registrácie získate unikátny číselný
kód tzv. PIC - Participant Identification Code
Upozornenie! Registráciu treba urobiť iba jedenkrát na celé programovacie
obdobie programu Erasmus+ 2014 – 2020.

1. EU Login
• je to osobný účet umožňujúci jednotlivcovi (zástupcovi vašej
organizácie) prístup do elektronických systémov Európskej komisie
• zakladá sa na osobný pracovný e-mail, nie na funkčné adresy ako
riaditeľ@škola.sk
• odporúčame stránku programu Erasmus+, kde nájdete:
 priamy odkaz na EU login portál
 návod v slovenskom jazyku
 videoinštrukcie v slovenskom jazyku
http://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
• zabezpečuje jedinečnú evidenciu každej organizácie žiadajúcej o finančný
príspevok od Európskej komisie
• login - cez váš osobný účet v EU login (bývalý ECAS)
• odporúčame stránku programu Erasmus+, kde nájdete:
 priamy odkaz na URF portál
 návod v slovenskom aj anglickom jazyku
 videoinštrukcie v slovenskom jazyku
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=11&vyzva=0
Nová registrácia: overte si cez vyhľadávanie, či vaša organizácia už nie je
zaregistrovaná. Až potom ju zaregistrujte v URF portáli.
Upozornenie: pri voľbe „Typu organizácie“ uveďte čo konkrétne, o akú školu/organizáciu ide
(nestačí uviesť „verejná inštitúcia“) -> tento údaj sa prenesie do prihlášky.
Zoznam relevantných typov organizácií pre program Erasmus+ nájdete v Technickej príručke
k e-Formulárom: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=15&vyzva=0

Postup pri vypĺňaní prihlášky
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Zo stránky www.erasmusplus.sk si stiahnite a do počítača uložte aktuálny formulár
prihlášky vo formáte PDF relevantný pre váš sektor vzdelávania – KA201/sektor ŠV,
KA204/sektor VD
Vyplňte elektronickú prihlášku
Potvrďte formulár prihlášky potvrdením skontrolujete, či sú vyplnené všetky
povinné polia;
Skontrolujte obsah prihlášky a uložte si jej finálnu verziu do počítača;
Nahrajte naskenované dokumenty (Povinné/Odporúčané prílohy)
čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uvedeným v prihláške;
mandátne listy každého partnera v prihláške, ktoré sú podpísané oboma stranami;
časový harmonogram projektových aktivít a výstupov na poskytnutom vzore;
Elektronicky podajte prihlášku do 21.3.2018 do 12:00 seč:
 žiadateľ musí byť online v momente kliknutia na políčko „Submit/Podať online“
 úspešné podanie bude potvrdené „ID číslom podania“ v časti PODANIE v elektronickej prihláške

7.

Prihlášku si vytlačte a starostlivo uschovajte

Typy polí – funkcie - tlačidlá
• Povinné polia: červený rámik (highlight fields)

• Voliteľné polia: modrá farba/bez rámiku
• Predvyplnené alebo kalkulačné polia: sivá farba
• Dynamické polia – (rozbaľovacie, „roletky“ s možnosťou výberu)
• Tlačidlo “Potvrdiť (Validate)”
• Tlačidlá +/• Tlačidlá “Pridať- Vymazať partnera (Add/Remove Partner)”

• Tlačidlá “Pridať-Odstrániť aktivitu (Add/Remove Activity)”
• Tlačidlo “Podať online (Submit Online)”
• Tlačidlo “Tlačiť čestné vyhlásenie (Print declaration of honour)”
• Tlačidlo “Tlačiť formulár (Print Form)”
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