
Inštruktážny seminár pre Erasmus+ kontaktné osoby na vysokých školách

Trenčín, 26. VI. 2019



PROJEKTOVÉ OBDOBIE

➢ 1. jún 2019 – 30. september 2020 (16mes.)

➢ 1. jún 2019 – 31. máj 2021 (24mes.)

➢ priebežná správa k 1. februáru 2020 

pre všetkých



GRANT
➢ financie EK + 

dofinancovanie MŠVVŠ SR (nepovinné)

➢ 1. splátka

65 % grantu po podpise zmluvy

a zaslaní potvrdenia CRZ/ ČP

➢ 2. splátka

35 % grantu po priebežnej správe 

a po vyčerpaní > 70 % z prvej splátky



SKLADBA ZMLUVY
Osobitné podmienky (= zmluva) + prílohy

I. Všeobecné podmienky  

II. Opis projektu, Odhadovaný rozpočet

III. Finančné a zmluvné pravidlá 

IV. Tabuľky platných sadzieb

V. Formuláre zmlúv používané medzi 

príjemcom a účastníkmi

Konzorcium má mandátne listy ako prílohu navyše.



OSOBITNÉ PODMIENKY

presuny bez dodatku

➢ do 100 % z OM na mobility

➢ do 100 % zo zamestnancov na študentov

➢ do 100 % z STA na STT a naopak

➢ do 100 % z SMS na SMP a naopak

➢ žiadosti o platbu a správy v slovenčine

➢ aktualizácia MT+ aspoň raz mesačne

➢ úrok z omeškania

➢ zviditeľňovanie financovania Úniou



OLS
➢ testovanie: povinná súčasť pred SMS/SMP

➢ výnimka: pracovný jazyk = materinský jazyk

➢ dostupné v každom jazyku 

➢ kurzy: pre každého do úrovne C2

➢ do úrovne B1 automaticky

➢ od úrovne B2 prideľuje jazyk koordinátor

➢ záverečné testovanie: výzva po mobilite

➢ výnimka pre tých, čo mali C2 už na začiatku



PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

➢ spoločné pre všetky projekty KA1 a KA2

(verzia pre mono- a multipríjemcov)

➢ právne a administratívne ustanovenia

➢ finančné ustanovenia



PRÍLOHA II

OPIS PROJEKTU A ROZPOČET

➢ generuje NA z databázy EK

➢ jediná tlačená príloha 

➢ špecifická pre každého príjemcu

➢ jednotlivé finančné položky grantu +

➢ predpokladané počty mobilít za každú aktivitu

➢ pozor na celkový počet účastníkov 

(ak klesne pod 90 %, krátenie grantu na OM)



PRÍLOHA III

FINANČNÉ A ZMLUVNÉ PRAVIDLÁ

➢ špecifické pre KA103

➢ cestovné náklady a individuálna podpora

➢ zmeny v dĺžke mobility

➢ podporné dokumenty

➢ vyplácanie grantu v prípade vyššej moci

➢ vzdialenostná kalkulačka



PRÍLOHA III

FINANČNÉ A ZMLUVNÉ PRAVIDLÁ

➢ organizačná podpora a jej prípadné krátenie

➢ reálne náklady (špeciálne potreby)

➢ pravidlá a podmienky krátenia/ navýšenia 

grantu

➢ typy kontrol 



PRÍLOHA IV

SADZBY PRE JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

ZAMESTNANCI - CESTOVNÉ

Vzdialenostné pásma Sadzba

medzi 10 a 99 km: 20 EUR na účastníka

medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka

medzi 500 a 1 999 km: 275 EUR na účastníka

medzi 2 000 a 2 999 km: 360 EUR na účastníka

medzi 3 000 a 3 999 km: 530 EUR na účastníka

medzi 4 000 a 7 999 km: 820 EUR na účastníka

8 000 km alebo viac: 1 500 EUR na účastníka



PRÍLOHA IV

SADZBY PRE JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
ZAMESTNANCI – INDIVIDUÁLNA PODPORA

Sadzba na deň v EUR Prijímajúca krajina

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, 

Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, 

Nórsko 
135

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, 

Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, 

Malta, Portugalsko
120

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko,  

Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko 
105



PRÍLOHA IV

SADZBY PRE JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
ŠTUDENTI – INDIVIDUÁLNA PODPORA

Prijímajúca krajina
Sadzba na mesiac v 

EUR 

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, 

Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, 

Nórsko 
520

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, 

Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, 

Holandsko, Malta, Portugalsko 
520

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, 

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, 

Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, 

Turecko, Srbsko

420



PRÍLOHA IV

SADZBY PRE JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

navýšenie študentských grantov

❖ 200 € pre stáže

❖ 200 € pre poberateľov sociálneho štipendia

❖ príspevky sa nekombinujú!

podpora na organizáciu mobilít

❖ 350 € do 100 účastníkov

❖ 200 € za každého ďalšieho



PRÍLOHA V/VI

ZMLUVNÉ FORMULÁRE S ÚČASTNÍKMI

➢ zmluva o grante s účastníkom:

➢ vzor = nemenné minimálne požiadavky

➢ možné doplnenia podľa smerníc VŠ 

(napr. podmienky krátenia grantu)

➢ zmluva o štúdiu (SMS)

➢ zmluva o stáži (SMP)

➢ program mobility (STA)

➢ program mobility 

(STT vrátane pedagogických zručností)



ADMINISTRATÍVNA PRÍRUČKA

➢ na www.erasmusplus.sk

v časti Mám projekt/Zmluvy

➢ tolerancia 5 dní pri kratšom pobyte študenta

kedykoľvek počas mobility

➢ minimum odučených hodín (8 + x/5)

➢ kombinovaná STA/STT mobilita: 

vypisuje sa program mobility STA +

minimum 4 odučených hodín



ŠPECIÁLNE POTREBY
➢ výzva k 15. júnu 2019 a k 1. februáru 2020

➢ prihlášky do NA

➢ potrebný ZŤP preukaz študenta/zamestnanca

➢ pomôcky/ asistent/ preprava

➢ diétne obmedzenia: denné sadzby podľa krajiny

(od 2019 sú vyššie)

➢ navýšenie grantu: dodatok/ vyznačiť v zmluve

➢ zazmluvnenie + výpis z účtu 

= príloha záverečnej správy



INFORMOVANIE

➢ zmena sídla:

oficiálne oznámenie, podpis štatutára

➢ zmena štatutára:

kópia menovacieho dekrétu

➢ zmena koordinátora/kontaktnej osoby:

kópia menovania štatutárom



VEĽA ŠŤASTIA!

☺

erasmus@saaic.sk

VĎAKA ZA POZORNOSŤ


