Výzva na podávanie Erasmus+ projektov 2018
Základné Erasmus+ dokumenty a údaje Žilinskej univerzity v Žiline
(UNIZA)
 Erasmus+ charta Žilinskej univerzity v Žiline (2014-2020)
http://old.www.uniza.sk/document/ECHE_UNIZA_VR.pdf

Referenčné číslo Erasmus+ charty UNIZA je 47579-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE.
Erasmus+ charta univerzity (ECHE – Erasmus+ Charter for Higher Education) zabezpečuje
všeobecný rámec pre všetky aktivity európskej spolupráce a spolupráce s oprávnenými
partnerskými VŠ v krajinách mimo Európy, ktoré chce univerzita realizovať v rámci Programu
Erasmus+. Pridelenie ECHE Európskou komisiou dáva univerzite oprávnenie žiadať
o finančné prostriedky na projekty v Erasmus+ výzvach KA1, KA2, KA3.

 Erasmus+ ID UNIZA: SK ZILINA01
 PIC KÓD UNIZA: 999969606
PIC je identifikačný kód inštitúcie, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ
alebo partner v projekte. Ide o jedinečné identifikačné číslo a každá inštitúcia môže mať
pridelené len jedno takéto číslo. Bez PIC identifikačného kódu sa inštitúcia nemôže zapojiť do
projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. Ten istý PIC kód sa používa na
identifikáciu VŠ inštitúcie v programe Erasmus+ a aj v programe HORIZONT 2020.

 Erasmus+ Policy Statement UNIZA
http://old.www.uniza.sk/document/ErasmusPolicyStatement.pdf

Dlhodobý zámer Žilinskej univerzity v Žiline
 Stratégia internacionalizácie
https://www.uniza.sk/document/DZ_2014_2020_7_1_2014.pdf

Postup pred podpisom mandátnej zmluvy a po podaní projektu KA2
Informácie požadované pri príprave Erasmus+ projektov a k príprave
mandátnej zmluvy:
IČO:
VAT (daňové identifikačné číslo):
Dátum založenia univerzity:
Typ organizácie:
Dátum registrácie:

00397563
SK2020677824
01.09.1953
Verejnoprávna inštitúcia (Public institution)
05.06.1982

Ak sa pracovisko UNIZA dohodne so zahraničnými partnermi na účasti v projekte Erasmus+
KA2, pred podpisom mandátnej zmluvy projektu, ktorú podpisuje za UNIZA pani rektorka,
je potrebné požiadať koordinátora projektu o zodpovedanie nasledovných otázok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov a cieľ projektu.
Obdobie trvania projektu.
Koordinátor projektu, zodpovedná osoba, názov zahraničnej inštitúcie.
Kto bude zodpovedný za koordináciu aktivít UNIZA?
Čo sa očakáva od UNIZA – plánované aktivity?
Finančný príspevok z projektu plánovaný na aktivity pracoviska UNIZA zapojeného
do projektu.
Očakáva sa finančná spoluúčasť UNIZA v projekte? Ak áno, z akých zdrojov?
Partneri projektu.

Preklad:
1. Project title, aim of the project.
2. Duration of the project.
3. Coordinator of the project consortium - name, institution.
4. Who will be responsible for coordinating the planned project activities of
the University of Žilina?
5. What is expected from the University of Zilina - planned activities?
6. Planned project budget for the University of Zilina.
7. It is expected co-financing? If so, from what sources?
8. Partners of the project.
Aj podané ešte neschválené projekty sa evidujú v databáze projektov UNIZA cez informačný
systém vedy a výskumu UNIZA v kategórii „Zahraničné nevýskumné projekty“. Bližšie
informácie k postupu sa nachádzajú na http://vav.uniza.sk/vevysun.php .

Erasmus+ kontakty UNIZA na OMVaM
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor: doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a marketing
T: + 421 41 513 5130, E-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Erasmus+ kontaktná osoba UNIZA: Mgr. Lenka Kuzmová
projektová manažérka Erasmus+ projektov KA103
oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu a marketing,
T: + 421 41 513 5133, E-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Všeobecné informácie k Výzve 2018 na podávanie Erasmus+projektov
Informácie k Výzve 2018 zverejnené na stránke NA Erasmus+
http://www.erasmusplus.sk/
Európska komisia vyhlásila Výzvu na rok 2018 [SK, pdf, 1 MB]. Pozrite si motivačné video k podaniu
prihlášky. http://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2015/EU_Komisia_ErasmusTVspot.mp4

Informácie na stránke EK: 2018 Erasmus+ Call and Programme Guide
published
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2018-erasmus-call-guide-published_en

Termíny uzávierok podávania projektov v rámci jednotlivých výziev

15. november 2017, Mgr. Lenka Kuzmová, OMVaM

