
FAQ – zmluvy 
Erasmus+ 



 
 
 
 

Uznávanie dokumentov – originál, kópia/sken, email?  
 
 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory -  originál 
podpis 

 
 Dodatky k zmluve - odsúhlasené oboma stranami 
oficiálnym  listom alebo e-mailom. 
 
 Zmluva o štúdiu/stáži/program mobility = Príloha I – 
stačí sken, zmeny v zmluve stačí odsúhlasiť e-mailom. 
Ak si to interné predpisy vyžadujú, možno k zmenám 
pridať podpisy zúčastnených strán. 
  
 



Väčšina partnerov používa iné tlačivo Learning 
agreemetu, ako je tlačivo vydané Európskou 
komisiou.  
 
EK povoľuje používanie iných dokumentov za 
predpokladu, že obsahujú minimálne požiadavky 
uvedené vo vzore tlačiva. 



Je nutné uvádzať dĺžku trvania mobility v 
Transcript of records? Väčšina partnerov to tam 
neuvádza. Nestačí na potvrdenie dĺžky mobility 
„Confirmation letter?“ 

Stačí. 



Kalkulácia grantu na presné dni spôsobuje veľa 
problémov, nie je možné vrátiť sa k pôvodnému 
postupu výpočtu grantu z LLP? 
 
Nie, pravidlá Erasmus+ to neumožňujú. Avšak EK 
povolila  toleranciu 5 dní v prípade skoršieho návratu 
– v tomto prípade netreba prerátavať grant, zostáva 
pôvodný. 



V prípade ak študent nesplní podmienku 30 
ECTS kreditov za semester, ako je možné krátiť 
grant? 
 
 
EK nepodporuje krátenie grantu z dôvodu nižšieho 
počtu prinesených kreditov. 
V mimoriadnych prípadoch je možné grant krátiť  
formou skrátenia dĺžky pobytu.  
 



Transparentné uznávanie štúdia na VŠ 
 
Systém uznávania štúdia musí byť rovnaký pre 
všetkých študentov VŠ (nesmú byť rozdiely v 
uznávaní medzi fakultami). 
 
Odporúčanie: 
Interná smernica/predpis platný pre celú VŠ 



Sociálne štipendium, ktoré je študentovi 
pridelené len na časť mobility. 
 
Ak je študentovi pridelené sociálne štipendium 
počas mobility, navýšenie 100 €/mesiac musí 
byť pridelené na celú dĺžku mobility. 



Ako preukážeme pri kontrole, že ide o absolventa oprávneného 
zúčastniť sa stáže? 
 
predložiť doklad o ukončení štúdia  

- individuálne potvrdenie, alebo 
  - zoznam študentov s termínom ukončenia 
 
Absolvent musí realizovať (aj ukončiť) stáž do 12 mesiacov po 
ukončení štúdia. 
 
 



OLS – v prípade, ak študent neabsolvuje 
záverečné jazykové hodnotenie, ako máme 
postupovať? 
 
Študent je povinný využiť všetky dostupné možnosti na to, 
aby test absolvoval (helpdesk). 
V prípade technických problémov je potrebné v zložke 
študenta zachovať komunikáciu s prevádzkovateľom 
OLS/koordinátorom na VŠ o nerealizovateľnosti 
záverečného testovania. 
 
 



Možu sa doktorandi  zúčastniť výučby/školenia 
v rámci programu Erasmus+? 
 
Môžu, ale len za predpokladu, že sú 
zamestnancami VŠ - majú uzavretú pracovnú 
zmluvu. 
 



Mobilita zamestnancov VŠ  
Je možné prideliť grant na individuálnu 
podporu na deň cesty, kedy sa realizuje aktivita 
a aj cesta? 
 
Nie, nie je to možné. Išlo by o dvojité financovanie 
jedného dňa. Individuálnu podporu na tento deň už 
pokrýva individuálna podpora za deň aktivity.  



Ak trvá cesta v danom dni napríklad len 5 
hodín, môžeme poskytnúť príspevok 
zamestnancovi  na deň cesty pred začatím 
aktivity/po skončení aktivity bez krátenia? 
 
Áno, nezáleží od dĺžky cesty. Ak sa cesta 
uskutoční v iný deň, ako je deň aktivity, je 
možné na tento deň poskytnúť grant na 
individuálnu podporu. 



Finančné a zmluvné pravidlá III.A – Cesta: 
týka sa pojem ..... „nebola uskutočnená žiadna 
cesta“ spolucestujúceho v aute iného účastníka 
mobility?  
 
Áno. Tento pojem možno aplikovať na to, ak je 
účastník už na mieste, napr. v súvislosti s iným 
projektom, ale aj v prípade, ak je spolucestujúci v 
aute iného účastníka a teda neznáša náklady na 
cestu. 



Je v poriadku, ak rozhodnutím Rady Erasmus+ 
stanovíme maximálny počet dní príspevku na 
individuálnu podporu do rôznych krajín 
rozdielne? Napr. ČR 3 dni a ostatné krajiny 4 dni? 
 
Ak to platí pre celú vysokú školu (teda pre všetky 
fakulty) a máte to zavedené v internej smernici/v 
inom relevantnom dokumente, je to možné. Ak je 
mobilita dlhšia, budú ostatné dni brané ako dni s 
nulovým grantom = kombinovaný grant. 



V súvisti s predchádzajúcou otázkou - je 
v poriadku, ak umožníme zamestnancom využiť 
prostriedky rôznym spôsobom? T. j. zamestnanci 
sa rozhodnú, či použijú grant na dni aktivity, alebo 
časť grantu na dni aktivity a časť na dni cesty 
/napr.2+2/? Toto sa uvedie v Zmluve. 
 
Ak to máte zavedené v internej smernici/inom 
relevantnom dokumente, je to možné. Záleží aj na 
dohode so zamestnancom. 
 



Ďakujeme za pozornosť 
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