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PROD
Maximálny počet znakov
Strana
z
Pridať riadok
Vymazať riadok
Počet riadkov nesmie byť viac ako
Minimálny počet riadkov musí byť
Verzia formulára
CHYBA
UPOZORNENIE
Toto pole je povinné
Formulár je platný
Táto hodnota už bola zvolená
Hodnota nesmie byť menšia ako 0
Adobe Reader má rozšírenú bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje dokumentu PDF pripojiť sa k externej služby. Ak chcete pripojenie povoliť, vyberte príslušnú voľbu kliknutím na tlačidlo Možnosti v žltej tabuľke s bezpečnostným varovaním.
Výzva
Účastnícka(e) organizácia(ie)
Formulár môže vidieť len prostredníctvom softvéru Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Ak je formulár zobrazený v režime "Chránený náhľad", pre formulár by mali byť aktivované všetky funkcie, aby fungoval správne. Ak sa po povolení všetkých funkcií naďalej zobrazuje táto správa, skontrolujte, či je povolený JavaScript v Edit - Preferences - Javascript.
Formulár nie je možné prečítať. Neukladajte a nezatvárajte program, pretože to môže spôsobiť poškodenie alebo stratu vložených údajov. Formulár je možné upraviť len pomocou softvéru Adobe Reader!
Používate starú verziu softvéru. Formuláre podané prostredníctvom nepodporovanej verzie softvéru Adobe budú neoprávnené. Stiahnite a inštalujte poslednú verziu Adobe Reader z http://get.adobe.com/reader/
Tento formulár ste otvorili v okne webového prehliadača. Aby ste mohli po vyplnení formulár správne uložiť, uložte ho na plochu Vášho počítača.
TENTO FORMULÁR SA POUŽÍVA IBA NA TESTOVANIE A IBA PRE INTERNÉ POUŽITIE EURÓPSKOU KOMISIOU/NÁRODNÝMI AGENTÚRAMI. V ŽIADNOM PRÍPADE NEDISTRIBUOVAŤ!
PROSTREDIE
Metadata
Všeobecné informácie
Tento formulár prihlášky obsahuje nasledujúce hlavné časti:
- Kontext: v tejto časti sa požadujú všeobecné informácie o type návrhu projektu, ktorý chcete podať, a o agentúre, ktorá dostane, zhodnotí a vyberie váš návrh;
- Účastnícka(e) organizácia(ie): v tejto časti sa požadujú informácie o organizácii žiadateľa a - ak je to relevantné - o ďalších organizáciách zapojených ako partneri v projekte;
- Opis projektu: v tejto časti sa požadujú informácie o všetkých fázach projektu: príprave, realizácii hlavných aktivít (mobilitných aktivít) a následných aktivitách;
- Rozpočet: v tejto časti sa požadujú informácie o výške grantu EÚ, ktorý žiadate;
- Kontrolný zoznam/Oznam o ochrane osobných údajov/Čestné vyhlásenie: tieto časti informujú žiadateľa o dôležitých podmienkach týkajúcich sa podania žiadosti o grant;
- Prílohy: v tejto časti musí žiadateľ priložiť dodatočné podporné dokumenty, ktoré sú povinné pre skompletizovanie prihlášky;
- Podanie: v tejto časti môže žiadateľ potvrdiť poskytnuté informácie a podať formulár online;
Viac informácií o tom, ako vyplniť formulár prihlášky, nájdete v Príručke pre elektronické prihlášky.
Viac informácií o kritériách na pridelenie grantu, podľa ktorých sa hodnotí kvalita prihlášky, nájdete v Sprievodcovi programom.
Termín začiatku projektu musí byť medzi:
Kontext
Termín pre podanie (dd-mm-rrrr hh:mm:ss - Brusel, belgický čas)
Identifikácia projektu
Názov projektu
Skratka projektu
Začiatok projektu (dd-mm-rrrr)
Celkové trvanie projektu (mesiace)
Koniec projektu (dd-mm-rrrr)
Oficiálny názov organizácie žiadateľa (v latinke)
Hash kód formulára
Národná agentúra organizácie žiadateľa
Informácie o dostupných národných agentúrach programu Erasmus+ nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Účastnícka(e) organizácia(ie)
Žiadajúca organizácia
Elektronický formulár sa nevie spojiť so službami URF/PDM. Skontrolujte, či vaše internetové pripojenie funguje správne.
PIC sa nenašiel.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Informácie URF/PDM nie je možné načítať. Skúste opäť neskôr.
Pole pre PIC nemôže byť prázdne.
Kód PIC, ktorý ste uviedli, bol nahradený nasledujúcim kódom PIC.
Kód PIC pre účastnícku organizáciu nie je možné opakovať a použiť pre inú účastnícku organizáciu.
Kód PIC musí byť overený. Kliknite na "Kontrolovať PIC".
Vybraná organizácia žiadateľa nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre organizácie žiadateľov.
Vybraná účastnícka organizácia nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre účastnícke organizácie.
Údaje organizácie v URF/PDM boli zmenené pre organizáciu s uvedeným PIC. PIC bude odstránené.
Ak organizácia žiadateľa podáva prihlášku v mene konzorcia, všetci členovia konzorcia musia byť z krajiny organizácie žiadateľa.
Profil
Konzorcium
Žiadate v mene konzorcia?
Člen konzorcia
Elektronický formulár sa nevie spojiť so službami URF/PDM. Skontrolujte, či vaše internetové pripojenie funguje správne.
PIC sa nenašiel.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Informácie URF/PDM nie je možné načítať. Skúste opäť neskôr.
Pole pre PIC nemôže byť prázdne.
Kód PIC, ktorý ste uviedli, bol nahradený nasledujúcim kódom PIC.
Kód PIC pre účastnícku organizáciu nie je možné opakovať a použiť pre inú účastnícku organizáciu.
Kód PIC musí byť overený. Kliknite na "Kontrolovať PIC".
Vybraná organizácia žiadateľa nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre organizácie žiadateľov.
Vybraná účastnícka organizácia nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre účastnícke organizácie.
Údaje organizácie v URF/PDM boli zmenené pre organizáciu s uvedeným PIC. PIC bude odstránené.
Ak organizácia žiadateľa podáva prihlášku v mene konzorcia, všetci členovia konzorcia musia byť z krajiny organizácie žiadateľa.
Profil
Pozadie a skúsenosti organizácie
Stručne predstavte vašu organizáciu.
Aké sú aktivity a skúsenosti vašej organizácie v oblastiach relevantných pre túto prihlášku?
Uveďte informácie o kľúčových zamestnancoch/osobách, ktoré sú zapojené do projektu, a o ich kompetenciách a predchádzajúcich skúsenostiach, ktoré budú prínosom pre projekt.
Žiadali ste/ získali ste grant z programu Európskej únie v posledných 12 mesiacoch pred podaním tejto prihlášky?
Uveďte:
Program EÚ
Rok
Identifikácia projektu alebo číslo zmluvy
Názov žiadateľa/ príjemcu
Štatutárny zástupca
Ak je adresa iná ako adresa organizácie, označte pole.
Kontaktná osoba
Ak je adresa iná ako adresa organizácie, označte pole.
Partnerská organizácia
Elektronický formulár sa nevie spojiť so službami URF/PDM. Skontrolujte, či vaše internetové pripojenie funguje správne.
PIC sa nenašiel.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Služby URF/PDM sú dočasne nedostupné. Skúste opäť neskôr.
Informácie URF/PDM nie je možné načítať. Skúste opäť neskôr.
Pole pre PIC nemôže byť prázdne.
Kód PIC, ktorý ste uviedli, bol nahradený nasledujúcim kódom PIC.
Kód PIC pre účastnícku organizáciu nie je možné opakovať a použiť pre inú účastnícku organizáciu.
Kód PIC musí byť overený. Kliknite na "Kontrolovať PIC".
Vybraná organizácia žiadateľa nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre organizácie žiadateľov.
Vybraná účastnícka organizácia nepochádza z jednej z oprávnených krajín pre účastnícke organizácie.
Údaje organizácie v URF/PDM boli zmenené pre organizáciu s uvedeným PIC. PIC bude odstránené.
Ak organizácia žiadateľa podáva prihlášku v mene konzorcia, všetci členovia konzorcia musia byť z krajiny organizácie žiadateľa.
Profil
Pozadie a skúsenosti organizácie
Stručne predstavte partnerskú organizáciu.
Aké sú aktivity a skúsenosti organizácie v oblastiach relevantných pre túto prihlášku?
Uveďte informácie o kľúčových zamestnancoch/osobách, ktoré sú zapojené do projektu, a o ich kompetenciách a predchádzajúcich skúsenostiach, ktoré budú prínosom pre projekt.
Štatutárny zástupca
Ak je adresa iná ako adresa organizácie, označte pole.
Kontaktná osoba
Ak je adresa iná ako adresa organizácie, označte pole.
Európsky plán rozvoja
Popíšte potreby Vašej inštitúcie z hľadiska rozvoja kvality a internacionalizácie. Prosím, identifikujte hlavné oblasti zlepšenia (napr. manažérske kompetencie,  kompetencie zamestnancov/pracovníkov, nové vyučovacie metódy alebo nástroje, európska dimenzia, jazykové kompetencie, kurikulum, organizácia výučby a vzdelávania).
Popíšte potreby konzorcia z hľadiska rozvoja kvality a internacionalizácie. Prosím, identifikujte hlavné oblasti zlepšenia pre každého člena konzorcia (napr. manažérske kompetencie,  kompetencie zamestnancov/pracovníkov, nové vyučovacie metódy alebo nástroje, európska dimenzia, jazykové kompetencie, kurikulum, organizácia výučby a vzdelávania).
Prosím, uveďte plány vašej organizácie zamerané na európske mobility a aktivity spolupráce a vysvetlite, ako tieto plánované aktivity pomôžu naplniť identifikované potreby vašej organizácie.
Prosím, uveďte plány konzorcia zamerané na európske mobility a aktivity spolupráce a vysvetlite, ako plánované aktivity pomôžu naplniť potreby každého člena konzorcia.
Vysvetlite, prosím, akým spôsobom bude  v budúcnosti vaša organizácia integrovať kompetencie a skúsenosti získané zamestnancami/pracovníkmi, podieľajúcimi sa na projekte, do svojho strategického rozvoja.
Vysvetlite, ako budú kompetencie a skúsenosti, ktoré získajú zamestnanci zapojení do projektu, začlenené do strategického rozvoja každého člena konzorcia a rozvoja konzorcia ako celku?
Opis projektu
Prečo chcete realizovať tento projekt? Aké sú jeho ciele?
Ako ste vybrali svojich projektových partnerov? Aké skúsenosti a kompetencie prinesú do projektu? Opíšte tiež, ako projekt naplní potreby a ciele vašich partnerov.
Aké sú najdôležitejšie témy, ktorých sa váš projekt týka?
Profil účastníkov
Opíšte pozadie a potreby účastníkov zapojených do projektu pre každú plánovanú aktivitu a ako boli alebo budú účastníci vybratí.
Vzdelávacie výstupy
Ktoré kompetencie (t.j. vedomosti, zručnosti a postoje/správanie) majú účastníci nadobudnúť/zdokonaliť v rámci každej plánovanej aktivity vášho projektu?
Program Erasmus+ podporuje využívanie nástrojov/ certifikátov ako Europass, ECVET a Youthpass na potvrdenie kompetencií, ktoré účastníci nadobudnú počas ich skúseností v zahraničí. Bude váš projekt využívať takéto európske nástroje/ certifikáty? Ak áno, ktoré?
Plánujete využiť akýkoľvek iný národný nástroj/certifikát? Ak áno, ktorý?
Ako budete využívať vybrané európske/ národné nástroje/ certifikáty?
Príprava
Opíšte pre každú aktivitu, ako bude prebiehať príprava realizovaná vašou organizáciou, ak je to relevantné aj vašimi partnermi a/alebo členmi konzorcia predtým, ako sa budú realizovať hlavné aktivity.
Praktické záležitosti
Ako budú zabezpečené praktické a logistické záležitosti každej plánovanej aktivity (napr. cesta, ubytovanie, poistenie, ochrana a bezpečnosť účastníkov, víza, sociálne zabezpečenie, mentoring a podpora, prípravné stretnutia s partnermi atď.)?
Manažment projektu
Ako zabezpečíte záležitosti týkajúce sa kvality a riadenia projektu (napr. príprava a podpísanie zmlúv alebo Memoranda o porozumení s partnermi, vzdelávacie dohody účastníkmi atď.)?
Príprava účastníkov
Aký typ prípravy poskytnete účastníkom (napr. príprava zameraná na plnenie úloh, interkultúrna, jazyková prípravu, zameraná na predchádzanie rizík atď.)? Kto poskytne tieto prípravné aktivity?
Hlavné aktivity
Uveďte chronologický prehľad hlavných aktivít, ktoré plánujete organizovať. Ak je to relevantné, opíšte úlohu každého projektového partnera a/alebo členov konzorcia v jednotlivých aktivitách.
Ak je to relevantné, ako budete spolupracovať a komunikovať s vašimi projektovými partnermi a/alebo členmi konzorcia a inými relevantnými zainteresovanými osobami?
Ako budete monitorovať účastníkov počas ich odbornej stáže? Kto bude monitorovať ich pracovný program a napredovanie?
Ak je to relevantné, vysvetlite potrebu sprevádzajúcich osôb.
Krajina pôvodu a cieľová krajina musia byť rozdielne.
Každá aktivita mobility pracovníkov s mládežou musí pozostávať z maximálne 50 účastníkov - pracovníkov s mládežou.
Každá aktivita Mládežníckej výmeny musí pozostávať z minimálne 16 účastníkov, okrem vedúcich skupín, a maximálne zo 60 účastníkov, okrem vedúcich skupín.
Každý projekt musí pozostávať z maximálne 30 účastníkov Európskej dobrovoľníckej služby.
Každý turnus Prípravnej návštevy - EDS musí pozostávať z maximálne 2 účastníkov.
Každá Prípravná návšteva - Mládežnícka výmena musí pozostávať z maximálne 2 účastníkov pre  špecifickú skupinu.
Každá aktivita Mládežníckej výmeny musí pozostávať z minimálne 4 účastníkov (vedúci skupiny nie sú zahrnutí) v skupine.
Každá špecifická skupina v rámci Mládežníckej výmeny musí mať aspoň 1 vedúceho skupiny.
Ak je aktivita Európskej dobrovoľníckej služby označená ako krátkodobá aktivita, trvanie každého turnusu okrem času na cestu musí byť medzi 14 dňami a 2 mesiacmi (59 dní).
Ak je aktivita Európskej dobrovoľníckej služby označená ako dlhodobá aktivita, trvanie každého turnusu okrem času na cestu musí byť medzi 2 mesiacmi (60 dní) a 12 mesiacmi (366 dní).
Trvanie každého turnusu Prípravnej návštevy okrem času na cestu musí byť medzi 1 a 2 dňami.
Trvanie každého turnusu stáží pre žiakov v OVP okrem času na cestu musí byť medzi 14 dňami a 12 mesiacmi (360 dní).
Trvanie každého turnusu vybranej aktivity okrem času na cestu musí byť medzi 2 dňami a 2 mesiacmi (60 dní).
Trvanie každého turnusu, nezahŕňajúc cestu, v Mládežníckej výmene musí byť medzi 5 dňami a 21 dňami.
Pre každý turnus v rámci aktivity Európska dobrovoľnícka služba - Partnerské krajiny, ak vysielajúcou krajinou je partnerská krajina susediaca s EÚ, cieľovou krajinou musí byť programová krajina.
V rámci tej istej aktivity cieľová krajina musí byť vždy tá istá.
V skupine turnusov v rámci vybranej aktivity musí byť aspoň jedna partnerská krajina susediaca s EÚ uvedená ako vysielajúca alebo prijímajúca krajina.
Konkrétne informácie o aktivitách
Uveďte rôzne mobilitné aktivity, ktoré plánujete realizovať vo vašom projekte.
Aktivita č.
Typ aktivity
Je aktivita dlhodobá?
Turnus č.
Krajina pôvodu
Cieľová krajina
Vzdialenostné pásmo
Trvanie (plné mesiace)
Trvanie (dni v neúplnom mesiaci)
Celkové trvanie okrem cesty (dni)
Dni na cestu
Celkové trvanie vrátane cesty (dni)
Počet účastníkov
Účastníci so špeciálnymi potrebami (z celkového počtu účastníkov)
Počet učňov ( z celkového počtu účastníkov)
Účastníci s nedostatkom príležitostí (z celkového počtu účastníkov)
Sprevádzajúce osoby (z celkového počtu účastníkov)
Celkom
Zhrnutie aktivít a účastníkov
Typ aktivity
Počet aktivít
Počet účastníkov
Celkom
Následné aktivity
Uveďte, čo bude nasledovať po ukončení vašich hlavných projektových aktivít.
Dopad
Aký je očakávaný dopad na účastníkov, účastnícke organizácie a cieľové skupiny?
Aký je požadovaný dopad projektu na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a/alebo medzinárodnej úrovni?
Šírenie výsledkov projektu
Aké aktivity budete realizovať, aby ste informovali o výsledkoch vášho projektu mimo vašej organizácie/konzorcia a vašich partnerov? Na aké cieľové skupiny budú zamerané Vaše aktivity na šírenie výsledkov?
Hodnotenie
Aké aktivity budete realizovať, aby ste zhodnotili, či a do akej miery váš projekt naplnil svoje ciele a dosiahol očakávané výsledky?
Počet účastníkov sa musí rovnať alebo byť nižší ako hodnota vložená do tabuľky hlavných aktivít.
Pri aktivitách Európskej dobrovoľníckej služby musí byť počet účastníkov rovnaký alebo nižší ako hodnota uvedená v tabuľke hlavných aktivít, a to po odčítaní sprevádzajúcich osôb.
Celkový počet účastníkov pre online jazykové hodnotenie musí byť nižší alebo sa rovnať počtu účastníkov v dlhodobých mobilitných aktivitách.
Celkový počet účastníkov pre online jazykové hodnotenie musí byť nižší alebo sa rovnať súčtu učiacich sa vo všetkých turnusoch, ktorých trvanie je dlhšie alebo sa rovná 30 dňom.
Celkový počet účastníkov pre jazykovú prípravu musí byť nižší alebo sa rovnať súčtu počtov účastníkov v dlhodobých mobilitných aktivitách.
Celkový počet účastníkov pre jazykovú prípravu musí byť nižší alebo sa rovnať súčtu učiacich sa vo všetkých turnusoch, ktorých trvanie je dlhšie alebo sa rovná 30 dňom.
Rozpočet
Ďalšie informácie o finančných pravidlách sú zverejnené v Sprievodcovi programom. Pozor: všetky sumy musia byť vyjadrené v EUR.
Cestovné náklady
Aktivita č.
Typ aktivity
Turnus č.
Krajina pôvodu
Cieľová krajina
Vzdialenostné pásmo
Počet účastníkov
Grant na cestu na účastníka
Celkový žiadaný grant na cestu
Celkom
Podpora jednotlivcov
Aktivita č.
Typ aktivity
Turnus č.
Cieľová krajina
Trvanie celkom (dni)
Počet účastníkov (okrem sprevádzajúcich osôb)
Grant na účastníka
Počet sprevádzajúcich osôb
Grant na sprevádzajúcu osobu
Žiadaný grant celkom
Celkom
Podpora na organizáciu
Počet účastníkov (okrem sprevádzajúcich osôb)
Žiadaný grant celkom
Jazyková podpora
Podpora na jazykovú prípravu je povolená pre učiacich sa (žiakov) v OVP, ktorých mobilitné aktivity trvajú od 1 do 12 mesiacov, a to prostredníctvom online jazykovej podpory (pre jazyky skupiny 1) alebo prostredníctvom grantu (pre jazyky skupiny 2).
Online jazykové hodnotenie je povinné pre všetkých žiakov OVP, ktorí používajú jazyk zo skupiny 1 (pozri tabuľku nižšie) ako cudzí jazyk počas mobilitných aktivít trvajúcich od 1 do 12 mesiacov.
Jazyková skupina
Počet účastníkov pre online jazykové hodnotenie
Počet účastníkov na jazykovú prípravu
Grant na účastníka
Žiadaný grant celkom
Celkom
Celkom
Podpora špeciálnych potrieb
Aktivita č.
Typ aktivity
Počet účastníkov so špeciálnymi potrebami
Popis nákladov
Žiadaný grant celkom
Celkom
Mimoriadne náklady
Aktivita č.
Typ aktivity
Počet účastníkov
Popis nákladov
Žiadaný grant celkom
Celkom
Uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité v prípade rozpočtu, ktorý ste uviedli vyššie.
Pre vašu agentúru nie sú k dispozícii žiadne sadzby. Kontaktujte svoju národnú agentúru pre doplňujúce informácie týkajúce sa tohto problému. Po sprístupnení sadzieb národnou agentúrou, opätovne potvrďte kliknutím na "Potvrdiť".
Na základe parametrov, ktoré ste vložili, nie je možné vypočítať sadzby. Kontaktujte vašu národnú agentúru ohľadne ďalších informácií o správnych parametroch. Po zadaní správnych parametrov do formulára, opätovne potvrďte kliknutím na "Potvrdiť".
Služby so sadzbami NA nie sú v súčasnosti dostupné kvôli internej chybe. Skúste opäť neskôr kliknutím na "Potvdiť". V prípade, že stále nie sú dostupné, kontaktujte svoju národnú agentúru ohľadne dodatočných informácií týkajúcich sa tohto problému.
Služby so sadzbami NA nie sú v súčasnosti dostupné. Skúste opäť neskôr kliknutím na "Potvdiť". V prípade, že stále nie sú dostupné, kontaktujte svoju národnú agentúru ohľadne dodatočných informácií týkajúcich sa tohto problému.
Elektronický formulár nemôže získať prístup k službám so sadzbami NA. Skontrolujte, či vaše internetové spojenie funguje správne a skúste opäť kliknutím na "Potvrdiť". V prípade, že stále nie sú dostupné, kontaktujte svoju národnú agentúru ohľadne dodatočných informácií týkajúcich sa tohto problému.
Nie je možné načítať informácie o sadzbách. Skúste opäť neskôr klinutím "Potvrdiť" alebo kontaktujte národnú agentúru ohľadne dodatočných informácií týkajúcich sa tohto problému.
Technické informácie
Zhrnutie projektu
Uveďte krátke zhrnutie vášho projektu. Uvedomte si, že túto časť [alebo jej časť] môže použiť Európska komisia, Výkonná agentúra alebo národné agentúry vo svojich publikáciách. Taktiež bude použitá v diseminačnej platforme Erasmus+.
Buďte stručný a jasný a uveďte aspoň nasledujúce informácie: kontext/ pozadie projektu; ciele vášho projektu, počet a profil účastníkov; opis aktivít; metodológiu, ktorú použijete pri realizácii projektu; krátky opis výsledkov a predpokladaného dopadu a taktiež možné dlhodobé prínosy.
Uveďte preklad do angličtiny.
Zhrnutie účastníckych organizácií
Názov organizácie
Krajina organizácie
Typ organizácie
Celkový počet účastníckych organizácií
Zhrnutie rozpočtu
Súčet predchádzajúcich častí predstavujúci celkový žiadaný grant pre túto prihlášku.
Aktivita č.
Typ aktivity
Cestovné náklady
Podpora jednotlivcov
Podpora špeciálnych potrieb
Mimoriadne náklady
Celkom
Celkom
Podpora na organizáciu
Jazyková podpora
Celkový grant projektu
Vypočítaný grant
Kontrolný zoznam
Pred elektronickým podaním vašej prihlášky do národnej agentúry skontrolujte, že spĺňa kritériá oprávnenosti vymenované v Sprievodcovi programom, a skontrolujte, že:
ste použili oficiálny formulár prihlášky pre Kľúčovú akciu 1;
ste vyplnili všetky povinné polia v prihláške;
ste vybrali správnu národnú agentúru v krajine, v ktorej je zriadená  vaša organizácia;
formulár prihlášky bol vyplnený v jednom z oficiálnych jazykov krajín programu Erasmus+;
priložili ste všetky relevantné dokumenty:
Čestné prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uvedeným v prihláške;
mandátne listy každého partnera v prihláške, ktoré sú podpísané oboma stranami;
všetky zapojené organizácie vložili do účastníckeho portálu potrebné dokumenty, ktoré dokazujú ich právny status (viac informácií je v časti "Podmienky účasti" v časti C Sprievodcu programom);
pre granty vyššie ako 60 000 EUR, ste vložili do účastníckeho portálu dokumenty, ktoré poskytujú dôkaz vašej finančnej kapacity (viac informácií je v časti "Podmienky účastí" v časti C Sprievodcu programom). Nie je to relevantné pre verejné inštitúcie alebo medzinárodné organizácie;
spĺňate termín zverejnený v Sprievodcovi programom,
uložili ste alebo vytlačili kópiu vyplneného formulára pre vlastnú potrebu.
Oznam o ochrane osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Formulár prihlášky bude spracovaný elektronicky. Všetky osobné údaje (mená, adresy, životopisy, atď.) budú spracované v súlade s Nariadením (EK) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovávanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a na voľný pohyb takýchto údajov. Akékoľvek vyžiadané osobné údaje budú spracované iba pre tento účel, t.j.:
- V prípade formulárov žiadostí o grant: hodnotenie prihlášky v súlade so špecifikami výzvy na predloženie žiadostí o grant.
- V prípade žiadosti o akreditáciu: hodnotenie prihlášky v súlade so špecifikami výzvy na predloženie žiadostí o grant.
- V prípade formulárov správ: štatistické a finančné (ak je to relevantné) údaje projektov.
V prípade otázok ohľadne presného opisu zhromaždených osobných údajov, zámeru tohto zhromažďovania a opisu ich spracovania, informácie nájdete v Osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktorý je súčasťou tohto formulára.
Na požiadanie môžete získať prístup k svojim osobným údajom na opravu alebo doplnenie. Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov adresujte na príslušnú národnú agentúru. Kedykoľvek môžete požiadať o pomoc národný úrad zodpovedný za ochranu osobných údajov alebo Európskeho kontrolóra pre ochranu údajov ohľadne záležitostí týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov.
Informujeme vás, že so zámerom ochrany finančných záujmov Spoločenstiev, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté interným audítorom, Európskemu dvoru audítorov, Komisii pre finančné nezrovnalosti a/alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
http://www.edps.europa.eu/
Čestné prehlásenie
Musí byť podpísané osobou právne splnomocnenou vstupovať do zmluvných vzťahov v mene žiadajúcej organizácie. Po podpísaní je potrebné túto časť oskenovať a priložiť k formuláru prihlášky.
Ja, dolu podpísaný/á, vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tomto formulári prihlášky sú podľa môjho najlepšieho vedomia správne. Podávam žiadosť o grant Erasmus+, ako je uvedené v časti ROZPOČET tejto prihlášky.
Vyhlasujem že:
- všetky údaje uvedené v tejto prihláške sú podľa môjho najlepšieho vedomia správne;
- v prípade projektov v oblasti mládeže, účastníci zapojení do aktivít spadajú do vekových limitov stanovených programom;
- organizácia, ktorú zastupujem, má dostatočnú právnu kapacitu, aby sa zapojila do Výzvy na podanie návrhov projektov
ALEBO
Inštitúcia, ktorú reprezentujem, má dostatočné finančné a prevádzkové zdroje, aby naplnila navrhnutú aktivitu alebo pracovný program
ALEBO
organizácia, ktorú reprezentujem, je „verejnou organizáciou“ v zmysle definície uvedenej vo Výzve a môže na požiadanie predložiť dôkaz o svojom statuse, a to:
Poskytuje vzdelávacie možnosti a
- buď (a) minimálne 50% ročného rozpočtu za posledné dva roky je z verejných zdrojov;
- alebo (b) je riadená verejnými orgánmi alebo ich zástupcami.
Som poverený/á mojou organizáciou podpísať zmluvy o grante Spoločenstva v jej mene.
Potvrdzujem, že (v prípade, že žiadaný grant presahuje 60 000 €):
Inštitúcia, ktorú zastupujem:
- nie je v konkurze alebo v likvidácii, či súdnom konaní, neuzavrela dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavené aktivity, ani sa nenachádza v procese vedúcom k pozastaveniu aktivít, či v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných národných právnych predpisov;
- nebola odsúdená za trestný čin týkajúci sa profesionálneho správania sa rozsudkom, ktorý má platnosť res judicata (t.j. voči ktorému nie je možné odvolať sa);
- nedopustila sa konania, ktoré závažným spôsobom odporuje profesionálnej etike;
- splnila si povinnosti týkajúce sa platieb príspevkov sociálneho poistenia a platieb odvodov a daní v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej je organizácia zriadená, alebo krajiny, v ktorej sa bude zmluva realizovať;
- nie je predmetom súdneho konania, ktoré má platnosť "res judicata", za podvod, korupciu, účasť na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Spoločenstva;
- nepodlieha v súčasnosti správnej sankcii v súlade s článkom 109(1) Finančného nariadenia (Nariadenie Rady 966/2012).
Potvrdzujem, že:
organizácii, ktorú zastupujem, nebude udelený grant, ak sa v čase schvaľovania grantov dostane do rozporu s niektorým z horeuvedených tvrdení, alebo sa ocitne v niektorej z nasledujúcich situácií:
- je predmetom konfliktu záujmov (z rodinných, osobných alebo politických dôvodov, prípadne kvôli národným, ekonomickým či iným záujmom, ktoré zdieľa s inštitúciou alebo jednotlivcom zapojenými priamo alebo nepriamo do procedúry schvaľovania);
- previní sa vážnym skreslením údajov pri podávaní informácií požadovaných národnou agentúrou počas výberového procesu alebo nepredložila všetky požadované informácie.
Ak bude tento návrh projektu schválený, Národná agentúra má právo zverejniť názov a sídlo inštitúcie, tému projektu, výšku udeleného grantu a mieru financovania.
Zaväzujem sa, že:
- moja organizácia a ďalšie partnerské organizácie sa na požiadanie zúčastnia aktivít v oblasti šírenia a využívania výsledkov realizovaných národnou agentúrou, Výkonnou agentúrou a/alebo Európskou komisiou, kde tiež môže byť požadovaná účasť jednotlivých účastníkov.
Som si vedomý/á administratívnych a finančných postihov voči mne alebo mojej organizácii v prípade uvedenia nepravdivých údajov, alebo v prípade, že došlo k vážnemu porušeniu zmluvných záväzkov počas platnosti predchádzajúcej zmluvy alebo procesu udeľovania grantu.
Miesto:
Dátum (dd-mm-rrrr):
Názov organizácie žiadateľa:
Meno štatutárneho zástupcu:
Podpis:
Národné ID číslo podpisujúcej osoby (číslo OP, ak to NA vyžaduje):
Pečiatka žiadajúcej organizácie (ak je to relevantné):
Prílohy
Tento dokument nie je možné priložiť. Podporované dokumenty sú:
Celková veľkosť dokumentov presahuje maximálne povolených (kB):
Zmenšite veľkosť priložených dokumentov.
Prázdne dokumenty sa nedajú priložiť.
Tento dokument je už otvorený alebo používaný inou aplikáciou.
Tento dokument nie je možné priložiť. Dĺžka názvu súboru musí byť medzi 1 a 250 znakmi, vrátane koncovky.
Nasledujúce prílohy už nie sú priložené k PDF a preto budú odstránené z tabuľky príloh:
Nasledujúce prílohy neboli priložené prostredníctvom tabuľky príloh a preto budú odstránené:
Pridať
Vymazať
Všetky dokumenty uvedené v časti "Kontrolný zoznam" musia byť priložené k prihláške pred jej podaním online.
Názov súboru
Veľkosť súboru (kB)
Veľkosť celkom
Podanie
Predtým, ako podáte formulár elektronicky, potvrďte ho. Iba konečná verzia vášho formuláru môže byť podaná elektronicky.
OK
Neskoro
Chyba
Form has not been submitted yet
Tento formulár bol podaný
Údaje vo formulári boli upravené od posledného úspešného podania.
Stav
Brusel, belgický čas
Miestny čas
ÁNO
ÁNO - NESKORO
NIE
Vaše podanie bolo úspešné.
ID číslo podania
Vaše NESKORÉ podanie bolo úspešné.
ID číslo neskorého podania
Kontaktujte helpdesk vašej národnej agentúry.
Pokúste sa opätovne podať neskôr alebo kontaktujte helpdesk vašej národnej agentúry.
Potvrdenie o podaní
Údaje vo vašom formulári sú pripravené na podanie. Naozaj chcete pokračovať?
Adobe Reader zistil chybu.
Zabezpečenie Adobe Reader povolené.
Aby ste povolili podanie, musíte kliknúť na vhodné možnosti v žltom výstražnom bezpečnostnom riadku v hornej časti formuláru.
Chyba v sieťovom spojení.
Skontrolujte vaše internetové spojenie a skúste opäť podať.
Chyba v spojení so serverom.
Chyba pri potvrdení podania.
Údaje vo formulári sú poškodené a nie je možné ich podať. Formulár bol opravený neautorizovaným softvérom.
Tento formulár je možné opraviť len v Adobe Reader. Na otvorenie pôvodného prázdneho formuláru použite softvér Adobe Reader a informácie opäť vyplňte.
Termín NESKORÉHO podania vypršal. Podanie už nie je možné.
Formulár bol už podaný a nemôže byť podaný opäť.
Podanie formuláru zlyhalo, pretože jeho prílohy nie je možné podať.
Táto verzia formuláru nie je podporovaná.
Skontrolujte webovú stránku svojej národnej agentúry pre novú verziu alebo kontaktujte helpdesk svojej národnej agentúry.
Potvrdenie údajov
Potvrdenie povinných polí a pravidiel
Štandardný postup podania
Online podávanie (vyžaduje sa internetové pripojenie)
Alternatívny postup podania
Ak nemôžete podať formulár online, môžete ho zaslať e-mailom do svojej národnej agentúry najneskôr do 2 hodín od oficiálneho termínu. E-mail musí obsahovať vyplnený elektronický formulár a priložené súbory, ktoré chcete poslať. Musíte tiež priložiť obrázok časti "Zhrnutie podania", na ktorom je uvedené, že tento elektronický formulár nebolo možné podať online. Národná agentúra zanalyzuje vašu situáciu a poskytne vám ďalšie inštrukcie.
Zhrnutie podania
Tento formulár ešte nebol podaný.
Táto tabuľka poskytuje doplňujúce informácie o všetkých pokusoch online podania formuláru, potrebných predovšetkým pre národné agentúry v prípade viacnásobného podania formuláru.
Číslo
Čas
Form Hash Code
Podaný
Popis
Miestny čas nie je možné považovať za smerodajný a nemôže byť použitý pri tvrdení, že formulár bol podaný načas.
Tlač formulára
Tlačiť celý formulár
false
A. Všeobecné informácie
B. Kontext
B.1. Identifikácia projektu
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
Termín začiatku projektu musí byť medzi: 01-06-2015 - 31-12-2015
Stredna odborna skola obchodu a sluzieb
[Maximálny počet znakov: 400]
DB9BAEF23688752F
B.2. Národná agentúra organizácie žiadateľa
C. Účastnícka(e) organizácia(ie)
C.1. Žiadajúca organizácia
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 400]
VALIDATE
[Maximálny počet znakov: 400]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
VALIDATE
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
C.1.1. Profil
C.1.2. Konzorcium
C.1.3. Pozadie a skúsenosti organizácie
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
C.1.4. Štatutárny zástupca
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
C.1.5. Kontaktná osoba
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
C.2. Partnerská organizácia
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 400]
VALIDATE
[Maximálny počet znakov: 400]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
VALIDATE
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
C.2.1. Profil
C.2.2. Pozadie a skúsenosti organizácie
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
C.2.3. Štatutárny zástupca
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
C.2.4. Kontaktná osoba
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
D. Európsky plán rozvoja
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
E. Opis projektu
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
F. Profil účastníkov
[Maximálny počet znakov: 5000]
F.1. Vzdelávacie výstupy
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
G. Príprava
G.1. Praktické záležitosti
[Maximálny počet znakov: 5000]
G.2. Manažment projektu
[Maximálny počet znakov: 5000]
G.3. Príprava účastníkov
[Maximálny počet znakov: 5000]
H. Hlavné aktivity
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
H.1. Konkrétne informácie o aktivitách
[Maximálny počet znakov: 250]
[Maximálny počet znakov: 250]
VALIDATE
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Spojené kráľovstvo
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Island
Lichtenštajnsko
Nórsko
Turecko
Anguilla
Aurba
Bermudy
Bonaire Sint Eustatius and Saba
Britské indicko-oceánske teritórium
Curaçao
Falklandské ostrovy
Francúzska Polynézia
Francúzske južné a antarktické územia
Grónsko
Kajmanské ostrovy
Mayotte
Montserrat
Nová Kaledónia
Panenské ostrovy (Britské)
Pitcairn
Saint Barthélemy
Sint Maarten (dutch part)
South Georgia and South Sandwich Islands
St Pierre and Miquelon
Svätá Helena
Turks and Caicos Islands
Wallis and Futuna
20000839
20000841
20000871
20000872
20000875
20000880
20000885
20000890
20000902
20000973
20000911
20000915
20000944
20000946
20000945
20000913
20000960
20000873
20000986
20000990
20000832
20000994
20001005
20001004
20000893
20000883
20001001
20000922
20000952
20000921
20000940
20000974
20001026
20000824
20000834
20000845
31041507
20000918
31041509
20000887
20000982
20001017
20000898
20000935
20001049
20000959
20000968
20001040
20000988
31041506
31041524
20000903
20000987
20001003
20001015
20001044
VALIDATE
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Spojené kráľovstvo
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Island
Lichtenštajnsko
Nórsko
Turecko
Anguilla
Aurba
Bermudy
Bonaire Sint Eustatius and Saba
Britské indicko-oceánske teritórium
Curaçao
Falklandské ostrovy
Francúzska Polynézia
Francúzske južné a antarktické územia
Grónsko
Kajmanské ostrovy
Mayotte
Montserrat
Nová Kaledónia
Panenské ostrovy (Britské)
Pitcairn
Saint Barthélemy
Sint Maarten (dutch part)
South Georgia and South Sandwich Islands
St Pierre and Miquelon
Svätá Helena
Turks and Caicos Islands
Wallis and Futuna
20000839
20000841
20000871
20000872
20000875
20000880
20000885
20000890
20000902
20000973
20000911
20000915
20000944
20000946
20000945
20000913
20000960
20000873
20000986
20000990
20000832
20000994
20001005
20001004
20000893
20000883
20001001
20000922
20000952
20000921
20000940
20000974
20001026
20000824
20000834
20000845
31041507
20000918
31041509
20000887
20000982
20001017
20000898
20000935
20001049
20000959
20000968
20001040
20000988
31041506
31041524
20000903
20000987
20001003
20001015
20001044
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
H.1.1. Zhrnutie aktivít a účastníkov
Odborná príprava zamestnancov v zahraničí
31046357
Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí
31064413
Stáže žiakov OVP v podnikoch v zahraničí
31064414
Výučba/školenia v zahraničí
31064415
VALIDATE
31064415
I. Následné aktivity
I.1. Dopad
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
I.2. Šírenie výsledkov projektu
[Maximálny počet znakov: 5000]
I.3. Hodnotenie
[Maximálny počet znakov: 5000]
J. Rozpočet
J.1. Cestovné náklady
[Maximálny počet znakov: 250]
Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí
[Maximálny počet znakov: 500]
Slovensko
[Maximálny počet znakov: 250]
Česká republika
[Maximálny počet znakov: 250]
100 - 499 km
[Maximálny počet znakov: 250]
VALIDATE
J.2. Podpora jednotlivcov
[Maximálny počet znakov: 250]
Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí
[Maximálny počet znakov: 500]
Česká republika
[Maximálny počet znakov: 250]
VALIDATE
J.3. Podpora na organizáciu
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
J.4. Podpora špeciálnych potrieb
J.5. Mimoriadne náklady
[Maximálny počet znakov: 5000]
K. Zhrnutie projektu
[Maximálny počet znakov: 5000]
[Maximálny počet znakov: 5000]
K.1. Zhrnutie účastníckych organizácií
Stredna odborna skola obchodu a sluzieb
Slovensko
Škola/Inštitút/Vzdelávacie stredisko: Odborná príprava (stredoškolská úroveň)
SOU spolecneho stravovani
Česká republika
Škola/Inštitút/Vzdelávacie stredisko: Odborná príprava (stredoškolská úroveň)
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A1
Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí
A2
A3
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A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
K.2.1. Celkový grant projektu
L. Kontrolný zoznam
M. Oznam o ochrane osobných údajov
N. Čestné prehlásenie
O. Prílohy
cestne prehlasenie.pdf
cestne prehlasenie.pdf
Vymazať
souhlasny list.pdf
souhlasny list.pdf
Vymazať
Pridať
Pridať
Pridať
Pridať
Pridať
Pridať
Pridať
Pridať
P. Podanie
P.1. Potvrdenie údajov
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DB9BAEF23688752F
P.3. Alternatívny postup podania
P.4. Zhrnutie podania
1
2015-03-04 09:53:39
(Brusel, belgický čas)
DB9BAEF23688752F
ÁNO
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	OrganisationImprovementNeeds: Dlhodobým strategickým cieľom našej školy je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s ohľadom na vyvíjajúci sa trh práce a súčasne trendy v oblasti gastronómie a poskytovania služieb. V tejto súvislosti je nevyhnutné a opodstatnené zdokonaliť jednotlivé kompetencie žiakov ale aj pedagogického zboru. V súčasnosti zavádzame aj prostredníctvom iných projektov inovatívne metódy výučby a odbornej praxe, odzrkadľujúce potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Inovatívny prístup a progresívne zavádzanie nových metód vnímame ako významný prvok rozvoja vzdelávania. Z dlhodobého hľadiska chceme aj naďalej zavádzať moderné metódy do vyučovacieho procesu a prehlbovať v tejto oblasti nadnárodnú spoluprácu s našimi dlhoročnými partnermi.  Práve mobilita žiakov a pedagógov je efektívnym nástrojom na výmenu skúseností a nadväzovania spolupráce pri tvorbe stratégií. Z pohľadu pedagógov je dôležitá podpora celoživotného vzdelávania a to najmä v oblasti zavádzania inovatívnych metód do odbornej praxe a formálneho vzdelávania. Je dôležité, aby sa upustilo z doterajšieho konzervatívneho spôsobu výučby, ktorý už neodzrkadľuje potreby vedomostnej spoločnosti, potencionálnych zamestnávateľov, zákazníkov a moderných trendov. Žiakom chceme poskytnúť rozšírené kompetencie a to najmä v oblasti cudzích jazykov, IKT zručností, komunikačných zručností, kritického myslenia, samostatného rozhodovania a osobnostného rozvoja. Cieľom  tejto transformácie je dosiahnuť z našich absolventov úspešných mladých Európanov, ktorí budú schopní samostatne sa presadiť vo svojej oblasti a nebudú obmedzení len na pôsobenie v rodnej krajine, ale naopak budú uvažovať proeurópsky a multikulturálne. Tieto zmeny zasiahnu aj organizáciu výučby. Z našich žiakov chceme vychovať konkurencieschopných ľudí, ktorí budú svojimi poznatkami rovnocenní aj ostatným rovesníkom z rozvinutejších európskych krajín. Budú vedení a motivovaní k samozamestnaniu prostredníctvom budovania vlastných reštauračných prevádzok. Okrem kľúčových kompetencií im budeme vštepovať podnikateľského ducha. V tejto oblasti chceme úzko spolupracovať  s existujúcimi prosperujúcimi gastro prevádzkami a to nie len našom území. Dotkne sa to najmä mladých ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, resp. z marginalizovaných rómskych komunít.
	MobilityAndCooperationPlansDescription: V rámci európskej mobility chceme vyhľadávať ďalších nadnárodných európskych partnerov a to najmä z rozvinutejších krajín.  Okrem nadväzovania spolupráce so vzdelávacími inštitúciami chceme aktívne vyhľadávať súkromné reštauračné a ubytovacie zariadenia, v ktorých naši žiaci získajú cennú prax a poznatky.Naša krajina má obrovský potenciál rozvoja cestovného ruchu. Vnímame ho ako nedostatočne rozvinutý. Prostredníctvom mobility žiakov a osvojovania si  skúsenosti v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom vieme preniesť jednotlivé poznatky k nám.  Dosiahneme tak zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Naši žiaci budú schopní efektívnejšie zužitkovať svoje poznatky, napr. pri budovaní vlastných prevádzok a pod.  Toto vnímame ako našu hlavnú prioritu. Chceme, aby sa žiaci lepšie etablovali na trhu práce.  Doterajšie skúsenosti našej organizácie v rámci mobility boli za každým pozitívne a prínosné. Manažment a zamestnanci našej školy získali širší obzor a mnohé cenné poznatky, ktoré dokázali efektívne zužitkovať v odbornej praxi. V podobných činnostiach zameraných na európsku mobilitu chceme pokračovať aj naďalej, nakoľko sú veľmi prínosné. 
	ExperiencesIntegrationDescription: Náš strategický rozvoj bude neustále dopĺňaný a inovovaný o novo získané poznatky a skúsenosti zo strany pedagógov ale i žiakov. Jednotlivé spätné väzby budeme získavať prostredníctvom rozhovorov,  dotazníkovou formou, diskusiami, spätnou väzbou od prevádzkovateľov reštauračných a ubytovacích zariadení. V rámci európskych štandardov budeme využívať nasledovné nástroje uznávania výsledkov:EUROPASS – nadobudnuté znalosti v iných európskych krajinách (napr. odborná prax v podnikoch a školách)Ďalej prostredníctvom systému ECVET.
	ObjectivesAndNeedsDescription: Impulzom pre realizáciu tohto projektu je dlhodobá a prehlbujúca spolupráca s partnerskou školou. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné obohacovať vyučovací proces a odbornú prax o stále nové poznatky odzrkadľujúce súčasné trendy oblastí gastronómie a reštauračných služieb. Obe naše krajiny majú obrovský potenciál rozvoja cestovného ruchu, avšak v tejto oblasti pociťujeme v našej krajine deficit v podobe nekvalitných poskytovaných služieb. Jedna z príčin tohto stavu je neskúsená pracovná sila, nedostatok informácií a znalostí o súčasných trendoch a nedostatok invencie a materiálneho vybavenia vo vzdelávaní. Predkladaný projekt je efektívny nástroj ako ponúknuť našim žiakom moderný pohľad na fungovanie rozvinutých reštauračných prevádzok v oblasti s rozvinutým cestovným ruchom. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu je umožniť žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia, ktorým finančná situácia neumožňuje spoznávať iné krajiny. Okrem získania nových odborných zručností bude pre nich prínosom spoznanie novej krajiny. Realizácia projektu prispeje k ich osobnostnému rozvoju, zvýši sa im sebavedomie, získajú motiváciu, širší rozhľad. Ich skúsenosti nadobudnuté počas projektu im zvýšia šance uplatniť sa na trhu práce. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odbornú účasť v partnerskej škole. Čiastkové ciele:1. získať pre žiakov nové poznatky v oblasti gastronómie v regióne s rozvinutým cestovným ruchom 2. zvýšiť odborné zručnosti a kvalifikácie 3. umožniť žiakom zo sociálne slabšieho prostredia zúčastniť sa na programe mobility 4. vyzdvihnúť medzinárodný rozmer a spoločné prvky európskej kultúry a tradičných hodnôt 5. zlepšiť kľúčové kompetencie u žiakov (jazykové, počítačové, sociálne, komunikačné)6. uskutočniť inováciu a modernizáciu vzdelávania a odbornej praxe 7. podporiť schopnosť adaptability zo strany žiakov v zmenenom prostredí Naše ciele priamo nadväzujú na ciele programu Erasmus +. 
	ProjectPartnersSelectionDescription: Nášho partnera sme oslovili na základe doterajších pozitívnych skúseností a dlhodobej spolupráce. Náš partner má bohaté skúsenosti v odbornom vzdelávaní a poskytuje gastro služby na vysokej úrovni. Má k dispozícii moderné zariadenia a počítačové vybavenie používané vo svojich prevádzkach. Mesto Poděbrady je významným kúpeľným mestom, ktoré navštevuje mnoho turistov. To vyprofilovalo vysokú úroveň poskytovaných služieb orientovaných na zákazníkov z rôznych krajín. Samotné odborné vzdelávanie kladie vysoký dôraz na prozákaznícke správanie, kvalitu a odbornosť. Všetky tieto skúsenosti a kompetencie nášho partnera budú mať pozitívny dopad na účastníkov projektu, čím sa zvýši úroveň ich odborných znalostí a zručností v oblasti gastronómie a služieb. Predkladaný projekt naplní jeden z cieľov partnera a to je rozvoj medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností. 
	TopicCCM2Id: 31047488
	TargetGroupDescription: Žiaci zapojení do aktivít projektu pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z marginalizovaných rómskych komunít. Ich sociálny status je nízky, pochádzajú z rodín s nízkym príjmom. Ich rodičia majú prevažne dosiahnuté nízke iba základné vzdelanie, mnohí z nich sú dlhodobo nezamestnaní. Celkovo región Rimavskej Soboty je jeden z najzaostalejších v strednej Európe. Pre túto cieľovú skupinu je to jedinečná príležitosť ako spoznať inú európsku krajinu a jej špecifiká. Tieto osoby sú ohrozené na trhu práce. Predkladaný projekt im pomôže k osobnostnému a kariérnemu rozvoju, stane sa ich motivačným faktorom a umožní im oboznámiť sa s odbornými postupmi v odboroch kuchár, čašník a servírka v iných krajinách. Jednotliví uchádzači budú vybratí na základe osobných pohovorov. Plánujeme vytvoriť skupinu 15 žiakov, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu. O tejto skutočnosti budeme informovať aj ich rodičov. V prípade ochorenia, alebo z iných objektívnych príčin budú doplnení iní žiaci spĺňajúci vyššie uvedené kritéria. Nakoľko naša škola má vysoký podiel žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, preferovaní budú tí, ktorí dosahujú výborný prospech a dobré študijné výsledky.  
	Competences: Účastníci si osvoja nové poznatky vo svojom odbore a to prostredníctvom návštevy moderných zariadení. Oboznámia sa s najnovšími trendmi a inováciami v gastronómii a reštauračných službách. Podporia sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti. Spoznajú prvky národnej aj medzinárodnej kuchyne. Vyskúšajú si starostlivosť o náročnú klientelu, zlepšia sa ich jazykové (komunikácia) a počítačové zručnosti (oboznámenie sa s informačným systémom zameraným na objednávky, skladové zásoby a pod.). Rovesníckym princípom budú diskutovať na spoločných besedách o možnostiach a formách medzinárodnej spolupráce. Zdokonalí sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom. Získajú kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru. Za účelom presnejšieho zadefinovanie vzdelávacích výstupov si stanovíme na začiatku realizácie hlavnej aktivity merateľné ukazovatele a očakávané hodnoty výstupov.Okrem odborných zručností chceme u žiakov podporiť ich osobnostný rozvoj, podporiť sociálnu a duševnú stránku. Motivovať ich k potrebe celoživotného vzdelávania a neustáleho sa zdokonaľovania. Iba tak budú schopní etablovať sa na trhu práce. Zmiernime existujúce  predsudky zamestnávateľov a širokej verejnosti voči žiakom pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných skupín. Zmeníme ich súčasný diskriminačný postoj.  Žiaci - absolventi, ktorí sa úspešne etablujú na trhu práce sa stanu vzorom pre svojich rovesníkov, zlepší sa im ekonomická situácia, sociálny status a dokážu sa lepšie integrovať do majoritnej spoločnosti.
	LearningOutcomeCertificationCCM2Id: 31047238
	SelectedNationalCertificatesDescription: V spolupráci s partnerskou školou vystavíme po ukončení programu Mobilita účastníkom certifikát o absolvovaní stáže. Získaný certifikát im vhodne doplní štrukturovaný životopis a uľahčí vstup na trh práce. 
	CertificatesUsageDescription: Europass Mobilita - nadobudnutné znalosti v iných európskych krajinách (napr. odborná prax v podnikoch a školách).Získane znalosti deklarované životopisom a certifikátom sa stanú dôveryhodným a efektívnym nástrojom pri hľadaní si práce doma ale i v zahraničí. Životopis Europass (CV) - spracovanie jednotlivých životopisov s cieľom zvýšenia atraktivity pre potencionálnych zamestnávateľovECVET - zahrnieme tam dosiahnuté výsledky účastníkov programu mobility s cieľom podporiť vzdelávanie jednotlivcov a uznanie jeho dostiahnutých výsledkov na medzinárodnej úrovni Uvedené nástroje zvýšia konkurencieschopnosť uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce na národnej ale aj nadnárodnej úrovni. 
	PracticalArrangements: Prípravná fáza - komunikácia s partnerom o hodnosti, obsahu, štruktúre, programe, harmonograme naplánovaných aktivít a čiastkových činností. Prerozdelenie kompetencií a úloh na našej a partnerskej strane. Všetky nevyhnutné administratívne úkony spojené so stážou chceme zrealizovať najneskôr do konca augusta 2015. Následne v mesiaci september 2015 zrealizujeme hlavnú aktivitu.V rámci logistiky a dopravy sme hľadali najekonomickejšiu a najefektívnejšiu alternatívu. Účastníci projektu sa dopravia autobusovým spojom do mesta Zvolen. Ďalej budú pokračovať vlakovým spojom priamo do mesta Poděbrady. Po príchode budú účastníci ubytovaní a oboznámení zo základnými podmienkami účasti a štruktúrou naplánovaných aktivít. Ubytovanie bude zabezpečené v ekonomicky výhodnom penzióne Ostende, ktorý sa nachádza priamo v meste Poděbrady. V priestoroch penziónu sa každé ráno uskutoční porada, na ktorej sa odprezentuje najbližší celodenný program. Strava bude zabezpečovaná v reštauračných prevádzkach partnerskej školy. Osoby zúčastnené na projekte budú mať zabezpečené cestovné poistenie. Na bezpečnosť účastníkov budú dohliadať dve sprevádzajúce osoby z našej školy.  Zo strany partnera očakávame tak ako aj z doterajších skúseností výraznú podporu pri implementácii jednotlivých činností.  Žiaci budú pri návštevách jednotlivých prevádzok oboznámení so základnými bezpečnostnými a internými predpismi. Týka sa to predovšetkým zásad hygieny, protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce. Žiakom bude rozdaný písomný harmonogram s podrobnou štruktúrou na jednotlivé dni. Za dodržiavanie stanoveného plánu budú zodpovedné sprevádzajúce osoby. 
	QualityAndManagement: Jednotlivé fázy projektu máme s naším partnerom dôkladne odkonzultované. Prípravnej fáze sme venovali dostatočnú pozornosť, súčasťou ktorej boli aj konzultácie zamerané na budúce administratívno-organizačné zastrešenie projektu. Na obidvoch stranách sú delegovaní zamestnanci, ktorí budú zodpovední za plynulý chod projektu. Celkovú zodpovednosť preberá štatutárny zástupca žiadateľa projektu. Za ekonomickú stránku a záverečné vyúčtovanie projektu bude zodpovedať ekonóm zo strany žiadateľskej organizácie. Pohovory so žiakmi a ich rodičmi zastrešia poverení zamestnanci odbornej prípravy, ktorí podrobne poznajú potencionálnych účastníkov.  Ich účasť na projekte, bude potvrdená písomne a to na základe vzdelávacej dohody. Zo strany českého partnera je delegovaný zástupca riaditeľky školy, ktorý bude koordinovať súčinnosť oboch zúčastnených strán. Ďalej zabezpečí ubytovacie kapacity, odkomunikuje naplánovaný harmonogram stáže a organizačne zabezpečí naplánované návštevy a podujatia. Následne po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie zorganizujeme bilaterálne stretnutie, na ktorom písomne uzavrieme partnerskú zmluvu. Vyšpecifikujeme jednotlivé činnosti, program, harmonogram, prerozdelia sa kompetencie a určia úlohy na najbližšie obdobie. Všetky zainteresované osoby majú dostatočné skúsenosti z predchádzajúcich projektov. To zaručuje plynulý chod naplánovaných aktivít, ale aj následných administratívnych úkonov (ako napr. záverečné vyúčtovanie, monitoring projektu, šírenie výsledkov a iné).
	ParticipantsPreparationDescription: V rámci prípravy poskytneme žiakom základné informácie o hostiteľskej krajine. Okrem kulturálnej prípravy zabezpečíme aj čiastočnú jazykovú prípravu. Napriek výraznej podobnosti českého jazyka so slovenským jazykom je táto príprava potrebná, zvlásť kvôli ovládaniu odborných výrazov z oblasti gastronómie, reštaurátorstva a služieb. Túto prípravu zabezpečí zástupca hostiteľskej organizácie - Bc. Radoslav Číla, ktorý pôsobí ako externý spolupracovník našej školy. Žiakom budú odprezentované princípy a výhody programu mobility.  Ďalej budú oboznámení o plánovanom harmonograme o jednotlivých výstupoch. Potrebné informácie o stáži budú poskytnuté aj rodičom potencionálnych účastníkov projektu. Prípravu cesty, logistiky, ubytovania a harmonogramu bude mať na starosti slovenská strana. Žiakom budú poskytnuté kontaktné údaje na zodpovedných pracovníkov a na dôležité čísla  v prípade nepredvídaných udalostí. 
	MainActivitiesDescription: HLAVNÉ AKTIVITY: CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD AKTIVÍT PRE ODBOR KUCHÁR, ČAŠNÍK A SERVÍRKA POČAS STÁŽE 1. DEŇ (pon) -Príchod na miesto pozývajúcej organizácie cca18:00-Večera a úvodná prezentácia pozývajúcej organizácie 18:00-19:00-Ubytovanie (penzión Ostende Poděbrady)2. DEŇ (ut)-Raňajky 7:00-7:30-Predstavenie účastníkov mobility (žiakov a pedagógov) a zoznámenie sa s novým pracovným prostredím, s vybavením a zariadením pracovísk, s požiadavkami na účastníkov, so spôsobom práce na pracoviskách, s pracovnou dobou a špecifikami práce pozývajúcej organizácie 8:00-13:00-Obed 13:30-14:30-Oboznámenie sa s predpismi OBP, JPO, HACCP a ostatných platných predpisov v daných odboroch 15:00-17:00-Podpísanie pracovných zmlúv s účastníkmi mobility 17:00-17:30-Večera a uvítacia zábavná akcia 18:00-21:003. DEŇ (str)-Raňajky 7:00-7:30-Prax účastníkov 8:00-13:00:a.) odbor kuchár - inovatívne trendy pri príprave predjedál s cieľom ich zatraktívnenia v súlade so štandardami v súčasnej gastronómii,b.) odbor čašník a servírka - inovatívne trendy v technikách obsluhy v moderných gastro zariadeniach.-Obed 13:30-14:30-Exkurzia - prehliadka mestom 15:00-17:30-Večera 18:00-19:004. DEŇ (štv)-Raňajky 7:00-7:30-Prax účastníkov:a.) odbor kuchár - príprava tradičných polievok a inovatívne trendy pri príprave a úprave netradičných polievok modernej kuchyne, b.) odbor čašník a servírka - techniky obsluhy pri podávaní studených nápojov a zvýšené úrovne informovania zákazníkov o daných nápojoch.-Obed 13:30-14:30-Oboznámenie sa so strediskom praktického vyučovania - reštauráciou Labenka s modernými zariadeniami a online prevádzkovým systémom, kde obsluhu verejnosti zabezpečujú žiaci SOU a súčasťou praxe sú vybrané dni náročnej kuchyne 15:00-17:00- Voľný program 17:00-18:00- Večera 18:00-19:005. DEŇ (pia)- Raňajky 7:00-7:30- Prax účastníkov (pre a.) aj b.)) - moderné fungovanie v gastro prevádzke, inovatívne formy informačného systému s cieľom skvalitnenia služieb a starostlivosti o zákazníka ako aj zefektívnenia samotnej prevádzky gastro zariadení 8:00-13:00- Obed 13:30-14:30- Exkurzia - návšteva ďalších zariadení odbornej praxe v kúpeľnom meste Poděbrady, s dôrazom na výber kvalitných gastro zariadení s ktorými SOU spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej praxe 15:00-18:00- Večera 18:00-19:006. DEŇ (sob)- Raňajky 8:00-8:30- Celodenná exkurzia do Kútnej Hory s obhliadkou mesta a konkrétnych určených gastro zariadení s cieľom získania prehľadu o    inovatívnych trendov v gastronómii, turistickom ruchu a v iných oblastiach s týmto súvisiacich. Súčasťou exkurzie bude aj    oboznámenie sa s históriou, miestnou kultúrou a pamätihodnosťami 9:00-15:00- Voľný program 15:00-18:00- Večera 18:00-19:00- Zábavný večierok s hudbou a miešanými nealkoholickými nápojmi 19:00-22:007. DEŇ (ned)- Raňajky 8:00-8:30- Celodenná exkurzia do Prahy s cieľom ako predchádzajúca exkurzia 8:30-19:00- Večera 19:00 - 20:008. DEŇ (pon)- Raňajky 7:00-7:30- Prax účastníkov:a.) odbor kuchár - príprava šalátov a príloh k hlavným jedlám, inovatívne trendy pri ich príprave a úprave, b.) odbor čašník a servírka - príprava, úprava a podávanie teplých nápojov s dôrazom na modernú gastronómiu 8:00-13:00- Obed 13:30-14:30- Diskusia o súčasných trendoch v gastronómii v podmienkach strednej Európy 15:00-16:30- Voľný program 16:30-18:00- Večera 18:00-19:009. DEŇ (ut)-Raňajky 7:00-7:30-Prax účastníkov:a.)odbor kuchár - príprava a úprava hotových jedál v súlade s modernou gastronómiou b.)odbor čašník a servírka -  technika podávania netradičných jedál a nápojov 8:00-13:00 -Obed 13:00-14:30-Exkurzia do Kolína s cieľom ako pri predchádzajúcich exkurziách 14:30-18:00-Večera 18:00-19:0010. DEŇ (str)-Raňajky 7:00-7:30-Prax účastníkov (pre a.) aj b.))-Zostavovanie tradičných a netradičných jedálnych lístkov s dôrazom na uplatnenie sa na európskom trhu práce 8:00-13:00-Obed 13:30-14:30-Exkurzia do Nymburku s cieľom ako pri predchádzajúcich exkurziách 14:30-18:00-Večera 18:00-19:0011. DEŇ (štv)-Raňajky 7:00-7:30-Prax účastníkov a.)odbor kuchár-príprava jedál na objednávku v súlade s EU trendmi b.)odbor čašník a servírka-príprava miešaných nápojov a technika podávania, práca barmana-nové chute, nové receptúry, nový vzhľad, nové farby, inovatívne formy barmanskej práce 8:00-13:00-Obed 13:30-14:30-Beseda s významným regionálnym šéfkuchárom zameraná na súčasné trendy modernej gastronómie 14:30-18:00-Večera 18:00-19:0012. DEŇ (pia)-Raňajky 7:00-7:30-Prax účastníkov (pre a.) aj b.)) - špecifiká českej a moravskej kuchyne 8:00-13:00-Obed 13:00-14:30-Voľný program 14:30-18:00-Večera 18:00-19:0013. DEŇ (sob)-Raňajky 8:00-8:30-Celodenná prehliadka regionálnych vinných pivníc s prednáškami 9:00-18:00-Slávnostná večera a záverečný rozlúčkový večierok 18:00-22:0014. DEŇ (ned)-Raňajky 8:00-8:30-Príprava na odchod 8:30-13:30-Obed 13:30-14:30-Odchod účastníkov stáže cca 15:00     
	CooperationAndCommunicationDescription: S naším partnerom budeme spolupracovať a komunikovať prostredníctvom pravidelných pracovných porád, ktoré budú okrem základných organizačných činností zamerané na priebeh implementácie projektu. Hlavnou témou porád bude výmena skúseností a riešenia spoločných problémov, úroveň dosiahnutia predpokladaných výsledkov, miera zapojenia žiakov, zlepšovanie nadnárodnej spolupráce a prijímanie konkrétnych odporúčaní zo strany kolegov pozývajúcej organizácie. Zamestnanci pozývajúcej organizácie sa budú podieľať na spoluorganizovaní denných aktivít, budú sprevádzať žiakov po jednotlivých prevádzkach v Poděbradoch a ostatných miestach počas exkurzií. Okrem toho budú žiaci hostiteľskej krajiny rovesníckym princípom odovzdávať svoje vedomosti našim žiakom. 
	ParticipantMonitoringDescription: Naplánované aktivity a jednotlivé denné harmonogramy budeme monitorovať nasledovne:Každé ráno predstavíme účastníkom projektu ich program, počas dňa budeme priebežne kontrolovať dodržiavanie pracovného programu. V prípade neočakávaných situácií prispôsobíme, resp. upravíme denný harmonogram. Každý večer sa písomne zosumarizuje celodenná aktivita, uvedú sa dosiahnuté výsledky a získané nové skúsenosti. Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať aj týmito overenými metódami: individuálnymi rozhovormi, dotazníkovou formou, večernými diskusiami zameranými na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov. Ďalej budeme sledovať mieru zaangažovanosti žiakov na implementácii projektu, overenie novo získaných poznatkov a praktických zručností v jednotlivých prevádzkach hostiteľskej krajiny. Okrem týchto náležitostí budeme klásť dôraz na overenie úrovne napredovania a zlepšovania odborných zručností žiakov v prostredí nových moderných podmienok. Činnosť našich žiakov bude monitorovaná aj zo strany českých kolegov, ktorí nám denne budú poskytovať spätnú väzbu. 
	AccompanyingPersonsNeedsDescription: Sprevádzajúce osoby v rámci projektu budú dve. Ich účasť je nevyhnutná a opodstatnená. Hlavným dôvodom je fakt, že žiaci, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu pochádzajú zo slabšieho prostredia, resp. z marginalizovaných rómskych komunít. Mnohí z nich nemajú žiadne skúsenosti z cestovaním do zahraničia – neumožnila im to zlá finančná situácia, vyžadujú si zvýšenú pozornosť a kontrolu. Pri tejto problematike vychádzame z doterajšej praxe. Z cieľom maximálnej efektivity vynaložených prostriedkov budú zúčastnení zamestnanci zastrešovať obe odbory, t.j. kuchár a čašník.  Okrem dozoru nad žiakmi budú zainteresované osoby uskutočňovať tieto činnosti:  1. Organizačná činnosť, ktorá bude spočívať v dodržiavaní naplánovaných denných aktivít, dodržiavania harmonogramu a logistiky, 2. Administratívna činnosť zameraná na priebežné monitorovanie žiakov a ich činnosti v pozývajúcej krajine (napr. prostredníctvom rozhovorov, pozorovaním, dotazníkovou formou,  večerných besied, každodennou sumarizáciou  a zbieraním štatistických údajov). Tieto podklady budú slúžiť na verifikovanie naplánovaných aktivít a pri tvorbe priebežných a záverečných správ, 3. Odborná činnosť, ktorá bude spočívať vo výmene skúseností s partnermi z pozývajúcej organizácie. Diskusie budú zamerané na spoločné problémy v odbornom vzdelávaní a na inovatívne metódy a súčasné trendy v gastronómií. Ich ďalšou úlohou bude šírenie výsledkov medzi svojich kolegov a okolité školy v regióne.
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	TotalNumberOfActivities: 
	TotalNumberOfParticipants: 17
	DistanceBandOfFlow: 
	ExpectedImpactDescription: A: KVALITATÍVNE VÝSTUPY-Zvýšenie úrovne odborných zručností a vedomostí nad bežné štandardy v podobných odborných školách.-Zvýšenie úrovne jazykových zručností - odborné české termíny, počítačové zručnosti - ovládanie informačného systému v reštauračných prevádzkach. -Podpora účastníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia. -Zvýšenie schopnosti adaptability na zmenené študijné a  pracovné podmienky a podpora medzinárodnej tímovosti. -Posilnenie záujmu o ďalšie vzdelanie a zvýšenie motivácie a uvedomenie si potreby nevyhnutnosti vzdelávania a zdokonaľovania sa vo svojom odbore s cieľom zachovania konkurencieschopnosti. -Prehĺbenie spolupráce s dlhodobým partnerom teda pozývajúcou organizáciou.-Obohatenie vedomostí o českom národe a posilnenie vzťahov medzi jednotlivými národmi. -Skvalitnenie spolupráce krajín Európy v oblasti gastronómie reštaurátorstva a služieb.-Podpora multikultúrneho rozmeru (tolerancia iných kultúr, národov a pod.). -Vedenie k samostatnosti a schopnosti si vedieť zorganizovať čas. B: KVANTITATÍVNE VÝSTUPY-15 zúčastnených žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia-Vystavenie 15 certifikátov o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí.  -Zvýšenie rozsahu novonadobudnutých praktických zručností a vedomostí v daných odboroch počas odbornej praxe v porovnaní s podobnými odbornými školami v bežných podmienkach (40%).
	DesiredImpactDescription: Miestna, regionálna úroveň: predovšetkým sa zvýši konkurencieschopnosť našich absolventov, rozšíria sa ich vedomosti, odborné zručnosti a podporí sa ich osobnostný rozvoj, podporíme zvýšenie atraktivity menej rozvinutého regiónu medzi ktoré mesto Rimavská Sobota patrí. Žiaci sa po ukončení vzdelávacieho procesu stanú atraktívnejšou pracovnou silou pre potencionálnych zamestnávateľov. U mnohých jedincov, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu podporíme podnikateľského ducha a motivujeme ich budovať vlastné prevádzky. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota. Národnej úrovni: chceme byť vzorom pre ostatné školy s podobným zameraním, radi im poskytneme skúsenosti nadobudnuté počas realizácie projektu, vyzdvihneme význam a opodstatnenosť medzinárodných projektov. V prípade ich záujmu im poskytneme akékoľvek informácie súvisiace s prípravou projektovej žiadosti a samotnou realizáciou projektu.  Celkovo prispejme k zníženiu vysokej nezamestnanosti  a k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov Slovenska. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banskobystrického samosprávneho kraja, ďalej s Memorandom celoživotného vzdelávania.Európska úroveň: realizáciou projektu čiastočne naplníme hlavné ciele strategických dokumentov Európskej komisie a ostatných inštitúcií, prispejeme k šíreniu myšlienky európskej partnerskej spolupráce, solidarity  a vzájomnej pomoci. Podporíme rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania. Vzájomnou nadnárodnou spoluprácou zmiernime regionálne rozdiely a podporíme rozvoj menej rozvinutých európskych krajín. Rozvinieme európsky dialóg venovaný potrebe celoživotného vzdelávania. Projekt je v súlade s cieľmi  Lisabonskej stratégie.
	MeasuresForDisseminationDescription: Na šírenie výsledkov projektu a na jeho publicitu budeme klásť dostatočný dôraz. Hlavným cieľom bude oboznámiť zainteresované osoby a inštitúcie o pozitívach dosiahnutých realizáciou projektu. Zároveň uvedieme fakt, že projekt bol financovaný zo zdrojov EÚ. Na jednotlivých tlačových, ale aj elektronických výstupoch uvedieme príslušné loga poskytovateľa pomoci a ďalšie základné údaje ako sú: názov projektu, trvanie, výška grantu a samozrejme dosiahnuté výsledky. . Zabezpečíme, aby projekt získal dostatočnú publicitu a informovanosť. Nástroje diseminácie:  - internetová stránka našej a partnerskej školy (www.sosos.sk, www.soupdy.cz), bude na nich uverejnená informácia o uvedenom projekte a výsledky jeho priebežného monitorovania, ktoré získa široká verejnosť. Na záver bude  na internetových stránkach zverejnená záverečná správa k projektu, kde bude zhodnotený prínos projektu a následná udržateľnosť- informačné plagáty, umiestnené na viditeľných a frekventovaných miestach školy- záverečná správa- článok v regionálnej tlači- informačné letákyCieľové skupiny:- zamestnanci oboch škôl- ostatní žiaci, rodičia žiakov- okolité školy s podobným zameraním- inštitúcie pracujúce s mládežou- obce a mestá- široká verejnosťInformačné materiály budú obsahovať poznatky a skúsenosti získané účastníkmi počas implementácie projektu, naše odporúčania, získané vedomosti a kontaktné údaje s cieľom poskytnutia akýchkoľvek otázok, súvisiacich s prípravou, resp. realizáciou projektu.
	EvaluationDescription: Hodnotenie projektu bude prebiehať priebežne. Sprievodné osoby a zodpovedná osoba za českú stranu budú denne analyzovať a vyhodnocovať výstupy. Budú zároveň sledovať dodržiavanie stanoveného harmonogramu a vytýčených cieľov. Výsledky priebežného hodnotenia budú podkladom pre priebežné a záverečnú správu. Ďalším spôsobom hodnotenia aktivít bude zber štatistických  údajov a informácií od účastníkov projektu ale aj od osôb, ktoré s nimi počas aktivít projektu prišli do kontaktu. Využívať budeme v praxi overené metódy získavania údajov.  Túto činnosť budeme uskutočňovať prostredníctvom individuálnych rozhovorov, diskusií, dotazníkovou formou a pod. Tieto nástroje spätnej väzby nám umožnia určiť mieru dosiahnutia zadefinovaných cieľov a výstupov. Zároveň budú slúžiť ako efektívny nástroj na zdokonalenie budúcich projektových aktivít (napr. budeme monitorovať problémy a nedostatky, ktorým sa v budúcnosti budeme vyvarovať a pod.).Za účelom presnejších údajov si na začiatku projektu stanovíme merateľné ukazovatele. Určíme ich počiatočnú a očakávanú hodnotu. (napr. počet zúčastnených osôb, počet odborných stráži, percentuálne zlepšenie kompetencií, počet žiakov pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných skupín, zlepšenie odborných a jazykových kompetencií a pod.)
	CountryOrigin: 
	CountryDestination: 
	TravelGrantPerParticipantFlow: 180.00
	TotalTravelGrantPerActivityFlow: 3060.00
	TotalTravelGrantAcrossActivities: 3060.00
	DurationDays: 
	NumberOfParticipantsExludingAccompanyingPersons: 
	SupportGrantPerParticipantFlow: 1092.00
	GrantPerAccompanyingPersonFlow: 1470.00
	TotalSupportGrantPerActivityFlow: 19320.00
	TotalSupportGrantAcrossActivities: 19320.00
	TotalOrganisationalGrant: 5250.00
	LanguageGroupId: 
	NumberOfParticipantsForAssessment: 
	NumberParticipantsForPreparation: 
	LinguisticGrantPerParticipant: 
	TotalLinguisticGrantPerLanguageGroup: 
	TotalParticipantsOnline: 
	TotalParticipants: 
	TotalLinguisticGrantAcrossActivities: 0.00
	ParticipantsNumber: 
	SpecialNeedsCostsDescription: 
	SpecialNeedsTotalGrantRequest: 
	TotalSpecialNeedsTotalGrantAcrossActivities: 
	ExceptionalCostsDescription: 
	ExceptionalCostsTotalGrantRequest: 
	TotalExceptionalCostsTotalGrantAcrossActivities: 
	BudgetDescription: 
	ProjectSummaryInNationalLanguage: Impulzom pre realizáciu tohto projektu je dlhodobá a prehlbujúca spolupráca s partnerskou školou. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu je umožniť žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia, ktorým finančná situácia neumožňuje spoznávať iné krajiny. Okrem získania nových odborných zručností bude pre nich prínosom spoznanie novej krajiny. Realizácia projektu prispeje k ich osobnostnému rozvoju, zvýši sa im sebavedomie, získajú motiváciu, širší rozhľad. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odbornú účasť v partnerskej škole žiakom zo zlou finančnou situáciou. Náš partner má bohaté skúsenosti v odbornom vzdelávaní a poskytuje gastro služby na vysokej úrovni. Má k dispozícii moderné zariadenia a počítačové vybavenie používané vo svojich prevádzkach. Hlavná podstata projektu bude spočívať v návšteve našich žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole (Střední odborné učiliště společného stravování) so sídlom v meste Poděbrady, v susednej Českej republike. Tam si budú môcť obohatiť svoje znalosti a zručnosti v podobe odbornej praxe na moderne vybavených prevádzkach partnerskej školy a vo vytipovaných reštauračno-ubytovacích zariadeniach v meste Poděbrady a v okolí, spoznať novú krajinu, jej históriu, tradíciu a nadviazať nové priateľstvá v európskom duchu. Do aktivít sa zapojí spolu 15 žiakov a dve sprevádzajúce osoby. Hlavná aktivita bude trvať 14 dní počas ktorej žiaci absolvujú bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných znalostí a zručností v odboroch kuchár a čašník.  V rámci prípravy poskytneme žiakom základné informácie o hostiteľskej krajine. Realizáciou projektu dosiahneme: -Zvýšenie úrovne odborných zručností a vedomostí nad bežné štandardy v podobných odborných školách.-Zvýšenie úrovne jazykových zručností - odborné české termíny, počítačové zručnosti - ovládanie informačného systému v reštauračných prevádzkach. -Podpora účastníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia. -Zvýšenie schopnosti adaptability na zmenené študijné a  pracovné podmienky a podpora medzinárodnej tímovosti. -Posilnenie záujmu o ďalšie vzdelanie a zvýšenie motivácie a uvedomenie si potreby nevyhnutnosti vzdelávania a zdokonaľovania sa vo svojom odbore s cieľom zachovania konkurencieschopnosti. -Prehĺbenie spolupráce s dlhodobým partnerom teda pozývajúcou organizáciou.-Obohatenie vedomosti o českom národe a posilnenie vzťahov medzi jednotlivými národmi. -Skvalitnenie spolupráce krajín Európy v oblasti gastronómie reštaurátorstva a služieb.-Podpora multikultúrneho rozmeru (tolerancia iných kultúr, národov a pod.). -Vedenie k samostatnosti a schopnosti si vedieť zorganizovať čas.Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať týmito overenými metódami: individuálne rozhovory, dotazníkovou formou, večernými diskusiami zameraných na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov. Ďalej budeme sledovať mieru zaangažovanosti žiakov na implementácii projektu, overenie novo získaných poznatkov a praktických zručností v jednotlivých prevádzkach hostiteľskej krajiny. Účastníci si osvoja nové poznatky vo svojom odbore a to prostredníctvom návštevy moderných zariadení. Oboznámia sa s najnovšími trendami a inováciami v gastronómii a reštauračných službách. Podporia sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti. Spoznajú prvky národnej aj medzinárodnej kuchyne. Vyskúšajú si starostlivosť o náročnú klientelu, zlepšia sa ich jazykové (komunikácia) a počítačové zručnosti (oboznámenie sa s informačným systémom zameraným na objednávky, skladové zásoby a pod.). Rovesníckym princípom budú diskutovať na spoločných besedách o možnostiach a formách medzinárodnej spolupráce. Zdokonalí sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom. Získajú kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru.
	ProjectSummaryInEnglish: Main stimulus for the project realization is a long lasting cooperation with our partner school. Another reason why we want to carry out this project is to allow the students from less stimulating social backgrounds, whose financial situation does not afford to travel to other countries. Besides acquiring new professional skills, students will also have the opportunity to know and visit some other country. The project implementation will contribute to students’ personal development, increase their self-confidence, motivation and will wider their horizons. Main objective of this project is to provide professional education in our partner school  to those students whose financial situation is very bad. Our project partner has an extensive experience in training, provides catering services at a high level and owns  advanced facilities and computer equipment. The Main idea of the project is students‘ internship from the Secondary Vocational School of business and services in Rimavska Sobota, in the partner‘s school  (The Secondary school of Communal catering) located in Poděbrady,  in the neighbouring Czech Republic. The students will have the opportunity to enrich their knowledge and skills in a form of professional practice in modern equipped premises of the partner school and also in various selected  catering – accomodation premises in Poděbrady and its surroundings, as well. The participants will also have the possibility to get to know new country, its history, culture and will be able to make friends in the European spirit.There will be 15 students and two accompanying persons involved in the project. Main activity will last for 14 days. During that time, students will take part in the extensive programme aimed at increasing their professional knowledge and skills in the fields of cook, waiter/waitress. The participants will obtain new knowledge in their field of study through visits in modern facilities, they will learn the latest trends and innovations in catering and restaurant services. Their  social and communication skills will improve, and they will also  recognize elements of national and international cousine.  They will have the opportunity to learn how to deal with demaning customers, improve their attitude and behavior towards customers, improve their communication and computer skills (familiarity with information systems to order, inventory, etc.). At joint discussions, participants will have a room to talk about the possibilities and forms of international cooperation. Students will acquire abilities, which will facilitate their entry into the labor market within the European area. Basic information about the host country will be provided to students as a part of the project planning.Objectives that we plan to achieve by the project implementation are:- Increasing the level of professional skills and knowledge skills above the current standards in similar vocational schools.-Increasing the level of language skills - professional Czech terminology, computer skills – manage information system in catering establishments.- Support participants from socially disadvantaged backgrounds. - Increasing the ability of adaptability according to changed educational and working conditions and promoting international cooperation. - Strengthen the interest in further education and to increase motivation.- Awareness of further education importance & need and improving academic performance in order to sustain competitiveness.- Deepening cooperation with our long-term partner /hosting organization/.- Increase the knowledge about the Czech nation and to strengthen relationship among nations.- Improve the quality of European countries cooperation in the fields of gastronomy and catering services- Multicultural dimension support (tolerance of other cultures, nations etc.)- Lead participants to their independence and efficient time managementMonitoring of students’ participation in the project activities will be carried out by these proven methods: individual interviews, questionnaires, evening discussions aimed at summarizing daily output and knowledge. We will also monitor the level of students’ involvement during the project implementation, verification of newly acquired knowledge and their practical skills in the various operations of the host country.
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