Kritéria
posuzování
žádostí
POSTUP PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT

KA1: Obecná kritéria způsobilosti
(eligibility criteria)
 oprávněný žadatel

→ právní subjekt působící v oblasti vzdělávání dospělých (ne jednotlivec!)
 oficiální formulář žádosti
→ ke stažení na stránkách české NA (pro r. 2020 WEB FORM)
odkaz k vyplnění na stránkách české NA (pro r. 2019) – web form v češtině = vyplnit česky
 správný typ akce a projektu

→ KA1: mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých
 dodržena doba trvání projektu
→ 1 rok až 2 roky (zahájení projektu mezi 1. 6. až 31. 12. 2020)
 dodržen termín a čas pro předložení žádosti on-line
→ 5. 2. 2020, 12:00 CET
 délka a místo konání mobility
→ země programu ERA+, délka pobytu 2 dny až 2 měsíce (bez cesty)
 kompletně vyplněná žádost
 doložení povinných příloh (čestné prohlášení, v příp. konsorcia – mandátní pověření)
→ vzor stáhnout ze žádosti, vyplnit, naskenovat a nahrát jako přílohu
Národní konsorcium

→ tvořeno minimálně třemi českými organizacemi

KA2: Obecná kritéria způsobilosti
(eligibility criteria)
 oprávněný žadatel
→ právní subjekt, působnost v oblasti vzdělávání dospělých (ne jednotlivec!). Platí i pro
ostatní partnerské organizace, min. 3 organizace ze 3 zemí
 oficiální formulář žádosti WEB FORM
→ odkaz k vyplnění na stránkách české NA (pro r. 2020) – web form v angličtině/češtině =
vyplnit v pracovním jazyce projektu (jakýkoliv jazyk EU)
 správný typ akce a projektu
→ KA2: strategická partnerství pro oblast vzdělávání dospělých (KA204 Strategic
Partnerships for adult education)
 dodržena doba trvání projektu
→ 12 až 36 měsíců

 dodržen termín a čas pro předložení žádosti on-line
→ 24. 3. 2020, 12:00 CET
 vhodné organizace z vhodných zemí
→ země programu ERA+, v opodstatněných případech i partnerské země
 kompletně vyplněná žádost

 doložení povinných příloh (čestné prohlášení, mandátní pověření)
→ vzor stáhnout ze žádosti, vyplnit, naskenovat a nahrát jako přílohy

Kritéria pro vyloučení (žadatele lze
vyloučit kdykoliv v procesu hodnocení):
 Žadatelská organizace je v konkurzu, v likvidaci, její záležitosti jsou
spravovány soudy, uzavřela dohodu o vyrovnání s věřiteli, její obchodní
činnost je pozastavena, je předmětem soudního řízení nebo se nachází v
podobné situaci vyplývající z postupů stanovených národní legislativou či
nařízeními.
 Žadatelská organizace nesplnila veškeré závazky související s
platbami sociálního pojištění a daní v souladu s právními ustanoveními
platnými v zemi, v níž je zaregistrována, nebo oné země, kde žádá.
 Žadatelská organizace je v řízení týkajícím se administrativního postihu
podle článku 109 (1) Finančního nařízení.

Kritéria pro vyloučení (žadatele lze
vyloučit kdykoliv v procesu hodnocení):
 Osoba s pravomocemi zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat byla:
 odsouzena za trestný čin týkající se jejího profesního
chování rozsudkem příslušného orgánu členského státu, který
má platnost pravomocně rozsouzené věci;
 byla shledána vinnou ze závažného neprofesionálního
jednání dokázaného všemi prostředky, které mohou být Národní
agenturou odůvodněny;
 byla odsouzena účinkem ‘res judicata’ za podvod, korupci, byla
zapojena do zločinné organizace či jakýchkoli jiných nelegálních
aktivit ohrožující finanční zájmy Společenství.

Kontrola finanční kapacity
 ≤ 60.000 → čestné prohlášení, které je součástí přihlášky
 > 60.000 EUR → předložit prostřednictvím účastnického portálu:
a/ výkaz zisků a ztrát a rozvahu za poslední uzavřený finanční rok, čestné prohlášení o tom,
zda organizace je/není plátcem DPH
b/ nově vzniklé subjekty: finanční prohlášení nebo pojistné prohlášení
(bude posuzováno individuálně podle typu subjektu)

Netýká se veřejnoprávních subjektů a mezinárodních organizací
→ zde se finanční kapacita nedokládá.
Tyto dokumenty se nenahrávají do žádosti, ale do Registračního portálu EK.

Kvalitativní kritéria
KA1
 relevance projektu (max. 30 bodů)
 kvalita pracovního plánu a realizace projektu (max. 40 bodů)
 dopad a šíření výsledků (max. 30 bodů)
KA2
 relevance projektu (max. 30 bodů)

 kvalita koncepce a realizace projektu (max. 20 bodů)
 kvalita projektového týmu a spolupráce (max. 20 bodů)
 dopad a šíření výsledků (max. 30 bodů)
Projekt může být schválen při splnění dvou podmínek:
1)

jestliže dosáhne min. 60 z max. 100 bodů;

2)

v každém kritériu musí být dosaženo minimálně 50 %.

Udělení grantu je dále závislé na celkové výši finančních prostředků, které má
národní agentura k dispozici pro daný typ akce.

Kvalitativní kritéria pro KA1
 Relevance návrhu - vzhledem k cílům a prioritám akce a vzhledem k potřebám
účastníků a organizací, posuzuje se rovněž důležitost rozsahu aktivit vedoucích k
zajištění kvalitních výsledků učení a k budování kapacit organizace
 Kvalita projektového návrhu - hodnotí se jasnost, úplnost a kvalita všech fází
projektu, soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami, kvalita Evropského
rozvojového plánu organizace (vychází z analýzy potřeb organizace a popisuje
očekávaný dopad vzdělávacích aktivit nejen na jednotlivce, ale zejména na celou
organizaci), kvalita přípravy účastníků a přiměřenosti výběru vzdělávacích aktivit,
kvalita opatření pro uznávání a ověřování výsledků učení jednotlivých účastníků,
případně kvalita spolupráce mezi zúčastněnými organizacemi a ostatními subjekty.
 Dopad a diseminace - posuzována kvalita opatření pro hodnocení výsledků
projektu, dopad na účastníky i samotnou organizaci v průběhu trvání projektu i po
jeho skončení, dopad na další osoby či organizace, které se přímo neúčastnily
vzdělávacích aktivit, kvalita plánu pro šíření výsledků projektu (včetně využití
platformy EPALE – kdykoliv je to relevantní)

Kvalitativní kritéria pro KA2
 Relevance - vzhledem k plnění evropských cílů a priorit akce, za
vysoce relevantní jsou považovány inkluzivní metody v oblasti
vzdělávání, návrh vychází z analýzy potřeb organizace, jasně
stanovené a realistické cíle, témata vhodná pro danou cílovou
skupinu, inovativnost/doplnění jiných iniciativ, které již organizace
realizují, přidaná EU hodnota
 Kvalita projektového návrhu - hodnotí se jasnost, úplnost a kvalita
pracovního programu, příprava a realizace projektu, monitoring
průběhu a hodnocení kvality realizace, která zajistí, že projekt bude
realizován včas a s uvedeným rozpočtem, proveditelnost a soulad
mezi cíli, aktivitami a rozpočtem, je-li to vhodné, posuzuje se i
využívání online platforem (ve vzdělávání dospělých EPALE), jsou-li v
projektu zahrnuty vzdělávací aktivity, posuzuje se soulad výukových
aktivit vzhledem k cílům projektu, vhodný počet účastníků

Kvalitativní kritéria pro KA2
 Kvalita projektového týmu a spolupráce - posuzována vhodnost
partnerských organizací, vzhledem k potřebám projektu, jejich profil,
znalosti a odborné znalosti by měly vést k úspěšné realizaci projektu,
přidaná hodnota organizací z partnerských zemí (nebude-li
zdůvodněno – zamítnutí projektu), rozdělení úkolů a odpovědnosti,
existence mechanismů pro koordinaci a komunikaci mezi partnery
 Dopad a diseminace - hodnocena kvalita opatření pro hodnocení
výsledků projektu, dopad na účastníky a organizace v průběhu
projektu i po jeho skončení, kvalita plánu šíření výsledků – sdílení
výstupů projektu uvnitř i vně organizací, dopad na místní a regionální
a národní komunitu, volné zpřístupnění výstupů partnerství, kvalita
plánu udržitelnosti projektu i po vyčerpání grantu

Kvalitní projekt je, když:
 Je užitečný
 Řeší reálné potřeby
 Je konkrétní, cíle jsou jasně specifikovány, jsou uskutečnitelné
 Je hospodárný
 Metodologie projektu je konkrétně popsána
 Dopad je srozumitelně a konkrétně popsán – vhodné metody,
využití výsledků v dalších zemích), zajištění udržitelnosti po
skončení projektu (včetně financování)
 Je inovativní – projekt povede ke konkrétní změně (minimálně ve
fungování partnerských organizací) – hodnotitelé hodnotí také to,
zda vůbec stojí za to projekt financovat
 Evropská přidaná hodnota – odpovědět na otázku, co projektu
přinese mezinárodní spolupráce (pokud by projekt mohl být
realizován na národní úrovni, není třeba jej předkládat v
Erasmus+…)
 Přináší přidanou hodnotu pro každou zapojenou organizaci

Návrhy od hodnotitelů:
 Jasně popsat relevanci k sektoru vzdělávání dospělých, nestavět relevanci pouze na
obecných

 Popsat reálné potřeby cílové skupiny (pokud organizace s cílovou skupinou
kontinuálně pracuje měla by být schopna tyto potřeby popsat), je potřeba problém
jasně popsat
 Žádost psát jasně, stručně, konkrétně. Nejlepší projekty jsou ty nejjednodušší
 Odpovídat na otázky, na které se žádost ptá
 Neopakovat v různých částech žádosti stejné fráze
 Specifikovat cíle projektu a navázat je na konkrétní aktivity. Cíle by se měly jako
červená nit prolínat celým projektem
 Zpracovat plán aktivit i pro KA1
 Počet mezinárodních projektových setkání zbytečně nenadsazovat – projektová
setkání nemusí probíhat ve všech partnerských organizacích
 Zaměřit se na dopady a již před podáním žádosti vědět, jaké budou! Je nutné je do
žádosti dobře popsat.
 Šíření výsledků není pouze propagace

 Vyhnout se obecnosti
 Neznehodnocovat projekt nadměrným rozpočtem – někdy je projekt vysoce kvalitní,
ale značně nadhodnocený, což vede k neefektivnímu vynaložení finančních prostředků
a snížení kvality projektu.
 Vybírat vhodné partnerské organizace – nezapojovat pouze známé, ale dát si záležet
na výběru. Do projektu pak přizvat partnerské organizace, které jsou relevantní pro cíle
projektu. Celé partnerství by mělo být sestaveno tak, aby každý partner uměl něco
specifického, co napomůže naplňování cílů projektu.

 Zvolit přiměřené množství partnerů
 Vyvarovat se nepřiměřeného množství aktivit (mobilit, setkání…)

Vyplnění a
předložení
žádosti o grant

Předložení žádosti krok za krokem…
 seznámení se s programem Erasmus+ (akce, obsah, finance):
 Příručka programu Erasmus+ (Erasmus+ Programme guide)
Ke stažení zde: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide
 Výzva k předkládání návrhů (Call for proposals)
 Sazby české národní agentury pro pobytové náklady (na webu
www.naerasmusplus.cz) – zůstávají stejné jako v loňském roce

 Pokud organizace není registrována v Registračním systému EK, je
nutné tak učinit. Po zaregistrování obdrží organizace ID kód
 Vyplnění a předložení žádosti o grant ve stanoveném termínu

Vyplnění a předložení žádosti o grant
 Žádost se předkládá pouze prostřednictvím web form, a to národní agentuře v zemi:
a/ vysílající organizace/konsorcia (KA1) = předkládá pouze vysílající instituce/koordinátor
konsorcia
b/ koordinátora projektu (KA2) = předkládá pouze koordinátor
 V žádosti musí být nahráno podepsané čestné prohlášení (KA1 i KA2) a mandátní pověření
s partnerskými organizacemi (pouze u konsorcií v KA1, vždy u KA2). Přílohy (kromě
harmonogramu) je nutné stáhnout přímo z formuláře žádosti.
 V případě národního konsorcií předkládá žádost o grant koordinátor jménem celého partnerství
(týká se pouze KA1).
 Žádost musí být vyplněna kompletně:
a/ česky pro KA1
b/ v pracovním jazyce partnerství pro KA2 – jakýkoliv jazyk EU

 Bude-li jedna žádost předložena vícekrát, za platnou bude považována žádost předložená
nejblíže termínu pro předkládání žádostí. I web form lze předložit opakovaně.

Přílohy
 Jsou-li ve formuláři žádosti nějaké vzory příloh, je nutno je použít
 Nutno stáhnout „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ v případě KA1 a KA2
a Mandátní pověření v případě KA1 – konsorcia a KA2

Vyplnit

Podepsat

 ostatní přílohy – nepovinné
 maximální počet příloh = 10

Naskenovat

Vložit do
el. žádosti

Předložení žádosti
 V žádosti musí být nahrané všechny partnerské organizace
(prostřednictvím ID kódu).
 V žádosti musí být nahrané povinné přílohy:
a/ KA1: čestné prohlášení, v případě konsorcia i mandátní smlouvy
b/ KA2: čestné prohlášení + mandátní smlouvy partnerů
 KA1 i KA2: v případě grantu nad 60 000 EUR musí být vloženy do
Participant portálu podklady pro kontrolu finanční kapacity
 Vybrána česká národní agentura.
 Odeslat prostřednictvím tlačítka „Odeslat“ (KA1) nebo „Submit “ (KA2).

Webový formulář žádosti pro KA1
i KA2
 Žádost se odesílá pouze online (nikoliv e-mailem!)
 nutno mít účet v EU login (viz předchozí slajdy prezentace)

 Nutno mít zaregistrovanou organizaci v Registračním systému EK – ID
kód (viz předchozí slajdy prezentace)
 Žádost se automaticky ukládá každé 2 sekundy
 Po uložení žádosti ji znovu najdete v sekci „my applications“
 Po odeslání žádosti budete mít možnost ji znovu otevřít, doplnit a opět
odeslat do té doby, než vyprší deadline pro předkládání žádostí. Bereme v
potaz žádost nejblíže předloženou termínu.

 Po odeslání žádosti uvidíte veškerá předchozí předložení.

Webový formulář žádosti Výzva
2020
Odkaz pro předložení žádosti naleznete na stránkách
www.naerasmusplus.cz (sekce vzdělávání dospělých, šedý
rámeček dole)
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Webový formulář žádosti pro AE

• Výběr jazyka
• Uživatelské jméno (EU login)
• Výběr sektoru

Webový formulář žádosti pro AE

• Adult Education Staff Mobility (KA104) – Projekty mobility osob

• Strategic Partnerships for Adult Education (KA204) – Projekty
strategických partnerství
• Apply – otevření a vyplnění žádosti

Webový formulář žádosti pro KA2 –
záložka My applications (moje žádosti)
 K dispozici jsou filtry pro vyhledávání – pomohou rychle najít konkrétní
žádost (1)

 Seznam vašich žádostí (předložených nebo rozpracovaných) (2)

Webový formulář žádosti pro KA1 a KA2
– záložka My applications (moje žádosti)
 U rozpracované žádosti naleznete:

1.

Rok výzvy, klíčová akce a kolo

2.

Název projektu

3.

Stav dokončení

4.

Počet dnů zbývajících do uzávěrky žádosti

5.

Tlačítko menu pro Úpravu, Sdílení nebo Odstranění žádosti

6.

Datum poslední změny

 Chcete-li pokračovat ve vyplňování rozpracované žádosti, klikněte na název projektu (2)
nebo klikněte na možnost Upravit prostřednictvím tlačítka Menu (5).

Vyplnění žádosti
 Přejděte do záložky Opportunities (aktuální otevřené výzvy)
 Otevře se hlavní stránka. Zde najdete všechny otevřené výzvy umožňující
předložení žádostí. Vyberte výzvu, v rámci které chcete předložit žádost, a
klikněte na tlačítko Vyplnit žádost (apply).
 Úvodní obrazovka (obrázek na dalším snímku)
1. Pokyny, které vám pomohou vyplnit formulář žádosti
2. Informace o vybrané výzvě a klíčové akci
3. Menu hlavní sekce žádosti zobrazující například:
Souhrnné info, zúčastněné organizace, popis projektu, řízení projektu, přípravné
a navazující aktivity, rozpočet, zásadní výstupy, mezinárodní vzdělávací aktivity,
přílohy, kontrolní seznam
4. Tlačítko PDF pro export žádosti do souboru PDF.
5. Tlačítko odeslat, které bude aktivní až poté, co vyplníte všechny části
žádosti.

Kontrola správného formuláře
 Než začnete vyplňovat žádost, zkontrolujte, že jste v tom správném formuláři!
Tyto informace naleznete v pravém horním rohu obrazovky žádosti. V tomto záhlaví se zobrazují
následující informace:

• Výzva 2020
• Klíčová akce – KA1 (Mobility project for adult education staff) nebo KA2 (Strategic partnership
for adult education)
• Typ akce – KA104 pro mobilitní projekty, KA204 pro strategická partnerství
• ID formuláře – jedná se o identifikační kód vaší žádosti
• Uzávěrka pro předložení žádosti

Poznámka: Obsah těchto polí nemůžete změnit. Pokud jste vybrali nesprávný formulář
žádosti, zavřete jej a vyberte správný formulář na domovské stránce.
Chcete-li přejít na domovskou stránku, klikněte na tlačítko DOMŮ.

Vyplnění žádosti
 Důležité! Neotevírejte v prohlížeči více záložek nebo více otevřených
oken současně
problémy s funkcí automatického ukládání formuláře
a ztrátu dat ve vaší žádosti.

 Povinné sekce a pole – označeny
 Po vyplnění a ověření se změní na

Vyplnění žádosti
 Nyní můžete začít vyplňovat všechny podrobnosti v žádosti.

Vyplnění žádosti
 V některých záložkách jsou navíc podzáložky, které je třeba vyplnit

 K vyplnění podzáložek je potřeba rozkliknout danou záložku,
případně rozkliknout hypertextové odkazy.

Tlačítko menu
 V různých částech žádosti je k dispozici tlačítko MENU; například v sekcích
„Zúčastněné organizace“ nebo „Aktivity“.
 Podle sekce, na které pracujete, máte k dispozici různé volby, a to od chvíle,
kdy jste ji rozklikli. Například:

Hypertextové (podtržené) odkazy
 Podrobnější informace o různých prvcích žádosti můžete zobrazit kliknutím na
hypertextové odkazy. Tyto odkazy mohou mít formu textu nebo tečkované čáry.

Automatické ukládání a koncepty
 Formulář se automaticky ukládá každé 2 sekundy. Informace o uložení (místní
čas) na levé straně obrazovky se odpovídajícím způsobem aktualizují.

 Po uzavření formuláře je možné ho znovu otevřít v záložce Moje žádosti na
domovské stránce webových formulářů žádosti. (viz předchozí snímky)
 Žádost si můžete vytisknout pro vlastní potřebu (tlačítko PDF)

Sdílení žádosti
 Žádost lze sdílet v podobě „jen pro čtení“
 Nutné zadat e-mailovou adresu osoby, které chcete udělit přístup.
 Každá osoba přistupující k formuláři bude potřebovat EU login účet k
zadanému e-mailu.
 Klikněte na možnost Sdílení v levém menu. Otevře se obrazovka sdílení. Zde
naleznete volby Přehled sdílení a Historie sdílení.

Sdílení žádosti
 Otevře se obrazovka Sdílet žádost. Zde zadejte e-mailovou adresu uživatele,
se kterým chcete žádost sdílet.

Sdílení žádosti
 Druhá možnost pro sdílení žádosti – prostřednictvím záložky Moje žádosti na
domovské obrazovce.

 Použijte tlačítko MENU vedle žádosti, kterou chcete sdílet, zvolte možnost
SDÍLET (Share) a zadejte kontaktní údaje podle popisu výše.

Přílohy žádostí
 Do žádosti je třeba nahrát povinné přílohy

 U KA2 – čestné prohlášení, mandátní pověření (Plán aktivit je
součástí žádosti)
 Klikněte na tlačítko Přílohy (Annexes)

Přílohy žádosti – čestné prohlášení
 Prohlášení si stáhněte kliknutím na tlačítko STÁHNOUT ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ (1), stejně tak stáhnete i VZORY MANDÁTNÍCH POVĚŘENÍ.
 Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Otevřít nebo Uložit soubor (2).
 Čestné prohlášení nutno vytisknout, vyplnit ručně, naskenovat a vložit
 Mandátní pověření potřeba zaslat partnerům – vyplnit, naskenovat a vložit

Přílohy žádosti – čestné prohlášení

Přílohy žádosti – mandátní
pověření
 Mandátní pověření jsou automaticky ke stažení u žádostí KA2 a u žádostí
KA1 pro konsorcia
Je-li k dispozici šablona, musíte ji povinně použít.

 Klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu XXX a uložte ji v místním úložišti.

 Poté ji vyplněnou nahrajte do žádosti stejně jako čestné prohlášení

Technické pokyny pro přílohy
 Maximální počet souborů: 10
 Maximální celková velikost všech souborů: 10 MB.
 Pokud tato omezení nedodržíte, váš formulář bude neplatný a
nebudete moci žádost odeslat.
 Povolené typy souborů: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT,
ODT, ODS, CDOC, DDOC, BDOC

 Tip pro připojení více souborů – spojte je do jednoho (např. mandáty)

Odebírání příloh
 Nahranou přílohu můžete odebrat (např. z důvodu nahrání špatného souboru
apod.)
 Kliknete na znak

vedle souboru, který chcete odebrat.

Kontrolní seznam
 Sekce Kontrolní seznam formuláře žádosti vám pomůže zkontrolovat, zda je vaše
žádost připravena k odeslání.
 Klikněte na volbu Kontrolní seznam v postranním menu. Otevře se obrazovka
kontrolního seznamu (Checklist) a také ochrany osobních údajů (Data Protection
Notice).

 Zkontrolujte položky podle kontrolního seznamu, a jsou-li v pořádku, zaškrtněte
odpovídající políčka. Všechna políčka musejí být zaškrtnuta.

Odeslání žádosti
 V okamžiku, kdy je vše vyplněno, nahrány povinné přílohy a zaklikán

kontrolní seznam a potvrzen souhlas s ochranou osobních údajů
 Tlačítko Submit (Odeslat) – bude aktivní, pokud splněno viz výše

Potvrzení odeslání žádosti
 Zobrazí se vyskakovací okno s dialogem pro potvrzení odeslání žádosti.
Pokud jste si jistí, klikněte na ANO.
 Stisknutím NE zrušíte odeslání žádosti, avšak nikoli samotnou žádost.

Potvrzení odeslání žádosti
 V potvrzovacím okně se objeví shrnutí:

 Na záložce Moje žádosti nyní uvidíte svou žádost označenou jako ODESLANÁ a v
kolonce stav DOKONČENÁ
 Zároveň Vám přijde na e-mailovou adresu automatické potvrzení předložení žádosti

Opakované odeslání žádosti
 Pokud budete chtít provést nějaké změny v již odeslané žádosti, můžete
formulář znovu předložit po provedení úprav.

 I opakované předložení žádosti musí být učiněno v řádném termínu.
 Přejděte na záložku Moje žádosti. Vaše odeslaná žádost se zobrazí v
seznamu žádostí, snadno odlišitelná podle příznaku Stav dokončení:
DOKONČENÁ a podle toho, že se již nebude zobrazovat počet zbývajících dnů
do termínu podání žádosti.

Opakované odeslání žádosti
 klikněte na tlačítko Menu a vyberte možnost Znovu otevřít.

 Formulář žádosti se otevře včetně všech již zadaných údajů. Proveďte
úpravy/změny. Po provedení změn klikněte na tlačítko ODESLAT.
 Stejně jako u původní žádosti je tlačítko ODESLAT aktivní pouze tehdy,
jsou-li všechny sekce formuláře vyplněny a označeny zelenou značkou.
 Odeslání bude probíhat stejně jako předchozí.

Pozdní předložení žádosti
 Žádosti nutné předložit ve stanovené lhůtě, pokud zmeškáte, žádost
nebude možné odeslat.

 Výjimka je možná v případě, kdy prokážete, že jste se pokusili odeslat
žádost před oficiální uzávěrkou, ale z technických důvodů to nebylo možné.
Splněny tři podmínky
1. Datum a čas vašeho posledního pokusu o odeslání žádosti je před
oficiální uzávěrkou.

2. Svou národní agenturu jste informovali do 2 hodin po uplynutí lhůty pro
odeslání žádosti (bruselského času). Po uplynutí této doby již vaše
žádost nemůže být akceptována.
3. Své národní agentuře jste do 2 hodin od uzávěrky pro odeslání žádosti
(bruselského času) e-mailem zaslali kompletní žádost (ve formátu pdf) ve
stejném znění, jako při vašem posledním pokusu o její odeslání.
 Národní agentura bude mít možnost žádost otevřít, a vy ji budete moci
znovu odeslat.

Děkujeme za
pozornost
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

