
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  
KA103 

Výzva 2020 



11. február 2020 

posunutý termín na 
podanie prihlášok 

32 

podaných prihlášok 

 

1 VŠ nepodala – 
VŠMP ISM Slovakia v 
Prešove 

 

Podané 
prihlášky 

13.635.485 € 
žiadaný rozpočet 
SMS – 2267 
SMP – 1497 
STA – 1491 
STT – 1000 
žiadané mobility 
 

 

10.490.789 € 
pridelený rozpočet v 
1.kole 
SMS – 2010 
SMP – 1079 
STA – 930 
STT – 566 
pridelené mobility 

 

 

Schválených 82% 
žiadaných 
študentských mobilít a 
60% zamestnaneckých 
mobilít. 

 



1. Žiadaný počet osôb a dní/mesiacov v prihláške  

= výpočet žiadaného grantu na základe: 

Počet osôb 

Počet dní 

Priemerné denné sadzby 

 

 

Kritéria 
prideľovania 

grantu 
2. Past performance  + výpadok v mobilitách a 
nečerpanie grantov z dôvodu pandémie COVID-
19 

= krátenie žiadaného grantu: 

Čerpanie grantu 2019 nad 66 % - krátenie o 10 % 

Čerpanie 46 – 66 % - krátenie o 25 % 

Čerpanie pod 46 % - krátenie o 50 % 

 

3. Podmienka EK, aby min. 70 % z celkovej 
sumy pridelenej na mobility bolo použitých na 
mobilitu študentov. 

= pridelili sme 73,8% 

 



Porovnanie  
s 2019 

Aktivita 
Grant v EUR 

(2020) 
% celkového 
grantu 2020 

Nárast/pokles v % 
oproti 2019 

Mobilita študentov - štúdium (SMS) 5 128 662   nárast o 2,4% 

Mobilita študentov - stáž (SMP) 2 616 819   pokles o 15,2% 

Mobilita študentov spolu 7 745 481 73,8% pokles o 4,3% 

Mobilita zamestnancov - výučba (STA) 927 330   pokles o 22% 

Mobilita zamestnancov - školenie (STT) 585 078   pokles o 19,2% 

Mobilita zamestnancov spolu 1 512 408 14,4% pokles o 21% 

Podpora na organizáciu 1 232 900 11,8% pokles o 15% 

Spolu mobility a podpora na organizáciu  10 490 789   pokles o 8,4% 

Rezerva (grant na špeciálne potreby) 30 000   bez zmeny 



Výzva na špeciálne granty 
Výzva 2020 



1. Žiadateľ musí byť nositeľom ŤZP preukazu 

2. Žiadateľ bol vybraný na mobilitu v rámci výberového 
procesu 

3. Študent/zamestnanec VŠ žiada prostredníctvom VŠ na 
predpísanom formulári do 1.10.2020 

4. Žiadateľ predloží prihlášku, kópiu ŤZP a v prípade ťažších 
postihnutí akceptačný list 

5. VŠ predloží žiadosť o špeciálny grant 

6. V prípade diagnóz vyžadujúcich diétne stravovanie 
(celiakia, diabetes) sú nastavené denné sadzby podľa 
skupín krajín 

 

Kritériá pre 
žiadateľov 



Výzva ECHE (2021-2027) 



Termín na podávanie prihlášok bol 26. 5. 2020 do 17:00. 

 

Prihlášku podalo 32 VŠ (mimo programu ostáva stále Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici) 

 

Výsledky o pridelení: október 2020 

 

ECHE  
(2021-2027) 



Ďakujem za pozornosť 
Jana Šamková 

 jana.samkova@saaic.sk 

erasmus@saaic.sk  
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