
Kľúčová akcia 1  
Zmluva o poskytnutí grantu 

Vysokoškolské vzdelávanie 

Dagmar Augustinská 
Informačný seminár Erasmus koordinátorov 

Bratislava, 23.6.2015  



Štruktúra zmluvy: 
 
Časť I - Osobitné podmienky 

 
Časť II - Všeobecné podmienky 

 
Prílohy  –  I. Opis projektu 
  II. Odhadovaný rozpočet 
  III. Finančné a zmluvné pravidlá 
  IV. Formuláre zmluvných dokumentov  
  medzi príjemcom a účastníkmi 
  V. Mandátne listy medzi koordinátorom a 
  ďalšími príjemcami 
  VI. Zoznam ďalších príjemcov 
   



Prednosť 
 
Osobitné podmienky 
 
Všeobecné podmienky 
 
Prílohy   Príloha III 
    
   Príloha II Príloha IV 
 
   Príloha I 



I. Osobitné podmienky  

 Predmet zmluvy 
 Platnosť a trvanie zmluvy 
 Maximálna suma a forma grantu 

 Presuny v rámci rozpočtu 
 Správy a platobný kalendár 
 Bankový účet pre platby 
 Ochrana a bezpečnosť účastníkov 
 Rozhodné právo a urovnávanie sporov 
 Používanie IT nástrojov 
 Doplňujúce ustanovenia 

 



Možné presuny v rámci rozpočtu: 
                                    max. 50 %  

podpora na organizáciu              mobilita študentov a  
     zamestnancov (aj cesta) 
 
mobilita na štúdium     mobilita na stáž   
                                        
mobilita zamestnancov    mobilita študentov 

100 % 

100 % 

I. Osobitné podmienky 



Správy a platobný kalendár 
 
1. splátka - vo výške 65 % z grantu vyplatí NA príjemcovi 
do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti 
zmluvy (po zaslaní potvrdenia o zverejnení v CRZ) 
 
2. splátka - vo výške 35 % vyplatí NA do 60 kalendárnych 
dní po prijatí priebežnej správy v MT+ (ak príjemca 
vyčerpal 70 % prostriedkov z prvej splátky) 
    

I. Osobitné podmienky 



Priebežná správa (pre 16 aj 24 mesiacov) 
 
 Termín: 1.2.2016 
 prostredníctvom Mobility Tool+ 
 ak vyčerpaných min.70% z prvej splátky = žiadosť o 

druhú splátku 
 ak vyčerpaných menej ako 70% z prvej splátky – 

príjemca podá ďalšiu správu, keď vyčerpá aspoň 70% 
 
Ak je z priebežnej správy zrejmé, že príjemca nie je 
schopný vyčerpať maximálny grant - NA vystaví dodatok, 
ktorým primerane zníži maximálny grant. 

I. Osobitné podmienky 



Záverečná správa 
 
najneskôr do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia 
projektu/ zmluvy v Mobility Tool+ 

16-mesačné: 30.11.2016 
24-mesačné: 31.7.2017 

 
Nepredloženie dokumentov 
NA zašle formálnu upomienku a ak príjemca opätovne nepredloží 
správu do 30 kalendárnych dní od písomnej upomienky, NA si 
vyhradzuje právo vypovedať zmluvu a vyžiadať vyplatenú sumu 
späť. 

I. Osobitné podmienky 



Používanie IT nástrojov 
 
Mobility Tool+ (MT+) 
 
  všetky informácie o mobilitných aktivitách, aj všetkých 
mobilít, aj tých s nulovým grantom 
  priebežná a záverečná správa 
  ďalšie informácie v prílohe III zmluvy 
 
 
Niektoré ustanovenia zo Všeobecných podmienok – 
neplatné pre VŠ (uvedené v príslušnom článku) 
 

I. Osobitné podmienky 



II. Všeobecné podmienky  

 .... 
 Zodpovednosť za škodu 
 Konflikt záujmov 
 Mlčanlivosť 
 Spracovanie osobných údajov 
 Zviditeľnenie financovania Úniou 
 Dodatky k zmluve 
 Vyššia moc 
 Pozastavenie realizácie projektu   
 Vypovedanie zmluvy 

 



II. Všeobecné podmienky  

 FINANČNÉ USTANOVENIA 
 Oprávnené náklady 

 Výpočet príspevkov na základe jednotkových nákladov 
 Výpočet reálnych nákladov 

 Neoprávnené náklady  
 Ďalšie platobné podmienky 
 Stanovenie konečnej výšky grantov 
 Vrátenie prostriedkov 
 Kontroly a audity 
 Monitoring a hodnotenie 

 



Prílohy k zmluve  
Príloha I. -   Prihláška 

Príloha II. -  Odhadovaný rozpočet 

Príloha III. – Finančné a zmluvné pravidlá 

Príloha IV. - Formuláre zmluvných dokumentov 

   medzi príjemcom a účastníkmi 
Príloha V. -  Mandátne listy medzi koordinátorom 
   a ďalšími príjemcami 
Príloha VI. - Zoznam ďalších príjemcov 



Príloha III.  
Finančné a zmluvné pravidlá 

I. Úvod 

II. Pravidlá podávania správ 

III. Doplňujúce finančné a zmluvné pravidlá 

IV. Sadzby platné pre jednotkové náklady 
V. Ustanovenie o podporných dokumentoch – 

typy kontrol 



II. Doplňujúce finančné a zmluvné pravidlá   
 
Oprávnené aktivity a náklady: 
 v súlade so Sprievodcom programu Erasmus + 
 oprávnené minimálne trvanie mobilitných aktivít = min. trvanie 

mobility okrem času na cestu 
  
Cesta (okrem študentov VŠ) 
 miesto odchodu a miesto konania zaznamenať v MT+ 
 ak cesta financovaná z iných zdrojov – uviesť v MT+, že nebola 

udelená podpora na cestu 
 on-line kalkulačka vzdialenosti medzi miestom vysielajúcej 

inštitúcie (miesto odchodu) a prijímajúcej inštitúcie (miesto 
konania). Ak iné miesta – dôvod uviesť v MT.+ 
 
 



Individuálna podpora 
 
 študenti VŠ - v MT+ uviesť začiatok a koniec mobility, 
okrem cesty!  

 
zamestnanci VŠ - v MT+ uviesť začiatok a koniec mobility 
         – možnosť pridať 1 deň pred a 1 deň po 
mobilite na cestu 

 
 
ak zmena termínu mobility oproti zmluve o finančnej 
podpore, zmeny nevyhnutné uviesť do Mobility Tool+, t.j. 
uviesť skutočné termíny a trvanie mobility 



Podpora na organizáciu mobility 
 
Mobility Tool+ vyráta výšku grantu po vložení 
celkového počtu mobilít, vrátane účastníkov s nulovým 
grantom a pozvaných zamestnancov z podnikov 

 
hranica tolerancie – ak menej mobilít do 10 %, grant 
nebude krátený 
 
ak vyšší počet mobilít – maximálne suma uvedená v 
prílohe II. 
 



Online jazykový podpora (OLS) 
 
platí iba pre 6 jazykov– anglický, nemecký, 
francúzsky, španielsky, taliansky a holandský 
jazykové hodnotenie – pre všetkých s mobilitou 
minimálne 2 mesiace – povinné pred a po realizácii 
mobility ako predpoklad vycestovania 
jazykový kurz – podľa záujmu a potreby účastníka, až 
po realizácii prvého jazykového hodnotenia 

 
Povinnosti príjemcu: prideliť licencie, monitorovať 
ich využívanie študentmi, hlásiť nevyužívanie NA 
 



Krátenie grantu  
pri slabej, čiastočnej alebo neskorej realizácií 

 
NA stanoví na základe nasledujúcich podkladov: 
 
 záverečná správa podaná príjemcom/koordinátorom  
 správy od jednotlivých účastníkov mobilít  
 iné zdroje informácií – napr. monitorovacie návštevy,   
    hĺbkové kontroly, kontroly na mieste 

 
 

 



Hodnotenie záverečnej správy  
-na základe kvalitatívnych kritérií do 100 b. 
 
Kvalitatívne kritéria: 
 miera, do akej bola akcia realizovaná v súlade so schválenou   
    žiadosťou o grant 
 miera, do akej bola akcia realizovaná s ohľadom na kvalitu  
    a dodržiavanie požiadaviek v ECHE a/alebo akreditácii 

konzorcia 
 miera, do akej boli čiastky grantu pre účastníkov mobility        
    prevedené účastníkom v súlade so zmluvou medzi príjemcom 

a účastníkom  
 

Ak menej bodov ako 50 b. – NA môže krátiť záverečný grant pre 
rozpočtovú kategóriu „podpora na organizáciu“. 
 



Úprava (navýšenie) grantu 
 
  V prípade dodatočných finančných prostriedkov. 
  Navýšenie grantu pre špeciálne potreby. 
 

Výška grantu sa upravuje dodatkom k zmluve. 



III. Sadzby platné pre jednotkové náklady 
 

Cesta – na základe vzdialenostných pásiem 

Vzdialenostné pásma Čiastka 

medzi 100 a 499 KM: 180 EUR na účastníka 

medzi  500 a 1999 KM: 275 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 KM: 360 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 KM: 530 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 KM: 820 EUR na účastníka 

8000 KM alebo viac: 1100 EUR na účastníka 



Mobilita zamestnancov   

Prijímajúca krajina Čiastka na deň v EUR 
Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené 

kráľovstvo 120 

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, 

Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, 
Nórsko, 

Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko 

105 

FYROM- Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, 
Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko 90 

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko 75 

Individuálna podpora – zamestnanci VŠ 

do 14.dňa aktivity: čiastka na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie  
+ 
medzi 15. a 60. dňom aktivity: 70% z čiastky na deň na účastníka, ako je 
uvedené v tabuľke vyššie 



Prijímajúca krajina 
 

Čiastka na mesiac 
v EUR 

Skupina 1 
Krajiny programu s 
vysokými životnými 

nákladmi 

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Írsko, Taliansko, 

Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, 
Švajčiarsko, Spojené 

Kráľovstvo 

 
450 

Skupina 2 
Krajiny programu so 
strednými životnými 

nákladmi 

Belgicko, Chorvátsko, Česká 
republika, Cyprus, Nemecko, 
Grécko, Island, Luxembursko, 

Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, 
Španielsko, Turecko 

 
400 

Skupina 3 
Krajiny programu s 
nízkymi životnými 

nákladmi 

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 

Rumunsko, Slovensko, 
FYROM- Macedónsko 

 
350 

Individuálna podpora – študenti VŠ 



 
Mobilita študentov na stáž:  
 ďalší príspevok nad úroveň grantov na štúdium 
 vo výške 100 EUR/mesiac. 

 
Študenti poberajúci sociálne štipendium:  

ďalší príspevok nad úroveň grantov na štúdium 
vo výške 100 EUR/mesiac. 

 

 

Individuálna podpora – študenti 



IV. Ustanovenie o podporných 
dokumentoch – typy kontrol 

 
 Kontrola záverečných správ – vo všetkých prípadoch 
 Hĺbková kontrola – kontrola podporných dokumentoch, 

počas kontroly záverečnej správy alebo po nej 
 Kontrola na mieste – počas trvania projektu, po 

skončení, systémová kontrola 
 



 monitorovanie správnej realizácie a plnenia 
záväzkov Charty Erasmus+ pre VŠ vzdelávanie 
príjemcom. 

 
 ak nedostatky - príjemca je povinný zaviesť a 

realizovať akčný plán v lehote stanovenej NA 
alebo Komisiou 

 
 ak nesplnenie – odňatie Charty Erasmus+ pre VŠ/     
    akreditácie (konzorcium) 

Plnenie záväzkov Charty Erasmus+ pre VŠ - 
ECHE 



Ďakujem za pozornosť 


	Kľúčová akcia 1 �Zmluva o poskytnutí grantu
	Snímka číslo 2
	Snímka číslo 3
	Snímka číslo 4
	Snímka číslo 5
	Snímka číslo 6
	Snímka číslo 7
	Snímka číslo 8
	Snímka číslo 9
	Snímka číslo 10
	Snímka číslo 11
	Snímka číslo 12
	Snímka číslo 13
	Snímka číslo 14
	Snímka číslo 15
	Snímka číslo 16
	Snímka číslo 17
	Snímka číslo 18
	Snímka číslo 19
	Snímka číslo 20
	Snímka číslo 21
	Snímka číslo 22
	Snímka číslo 23
	Snímka číslo 24
	Snímka číslo 25
	Snímka číslo 26
	Snímka číslo 27

