
Realizácia projektov  
KA1 – projekty KA107 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
medzi krajinami programu a 

partnerskými krajinami 

Miloslava Moková , Banská Bystrica 
27.6.-28.6.2017 



podávanie priebežnej 
správy 

+  

predkladanie žiadostí o 
špeciálny grant 

  

1. júl 2017 
1. október 2017 

podávanie záverečnej 
správy  

 
 

30. júl 2017 
30. september 2017 

Dôležité termíny a udalosti 
 



Priebežná správa 

• 24 mesačné projekty – najneskôr do 1. júla 2017 
   (1. kolo výzvy 2016) 
• projekty z 2. kola výzvy 2016 – do 1. októbra 2017 
 

o vo forme tabuľky v Exceli posiela sa elektronicky na 
erasmus@saaic.sk a aj poštou 
  

o jej prostredníctvom príjemca deklaruje čerpanie grantu, 
môže zažiadať o navýšenie celkového grantu, vrátane 
špeciálneho grantu pre účastníkov so ZŤP a deklarovať 
zníženie celkového grantu 
 



Priebežná správa 

Pozostáva z nasledujúcich hárkov:  
 
1. Všeobecné info – základné údaje + prehľad o čerpaní 

grantu– potrebné vyplniť  
 

2. Mobility v partnerskej krajine A-Z – podrobný prehľad o 
čerpaní a plánovanom čerpaní grantu pre danú krajinu – 
potrebné vyplniť (v prípade vyššieho počtu krajín je 
potrebné pridať krajiny kopírovaním hárku „Mobility v 
partner. krajine N“ ) 



Priebežná správa 

3. Mobility STA+STT so 70% sadzbou – prehľad mobilít 
zamestnancov vysokých škôl s dlhším pobytom ako 14 dní 
– potrebné vyplniť pokiaľ ste realizovali/máte 
naplánované takéto aktivity  

 
 

4. Organizačná podpora – potrebné vyplniť (pokiaľ nie je 
počet plánovaných účastníkov v tolerancii 10% podpora 
na organizáciu sa zníži dodatkom k zmluve o poskytnutí 
grantu)  
 



Priebežná správa 
 

5. Navýšenie pre účastníkov so ZŤP - žiadosť o navýšenie 
grantu z dôvodu mobilít účastníkov so ZŤP – voliteľné 

 
6. Navýšenie na nové mobility - žiadosť o navýšenie grantu z 

dôvodu dodatočných mobilít – voliteľné  
 
7.    Výška grantov - má informačný charakter 
 



Opakujúce sa chyby pri vypĺňaní 
priebežnej správy - výzva 2015 

o V zozname partnerských krajín a inštitúcií neboli uvedené  
   názvy inštitúcií ale len partnerských krajín  
 

 
 

 

 
 

 



 

 

o Čiastky uvedené v zmluve o poskytnutí 
grantu sa nezhodovali s tými vyplnenými  
v priebežnej správe v stĺpci Uvedené  
v zmluve o poskytnutí grantu 

 

 
 

 

 
 

 

Opakujúce sa chyby pri 
vypĺňaní priebežnej správy  

- výzva 2015 

≠ 



 

 

 

o Podpora na organizáciu nebola správne vyplnená. 
 

 

 

 
 

 

Opakujúce sa chyby pri vypĺňaní 
priebežnej správy - výzva 2015 

Tento počet musí byť 
rovný sumáru  počtu 
účastníkov uvedených 
v hárkoch pre 
jednotlivé krajiny 

Musí byť 
vyplnené podľa  

tolerancie 

16 800 



Predkladanie žiadostí o špeciálny grant 
 

o Žiadosti sa predkladajú spolu s priebežnou správou. 
 

o Po mobilite je potrebné vyplniť k špeciálnym grantom  
   formuláre, ktoré si nechávate u seba v prípade kontrol  
   a auditu: 

 

    * Formulár na zdokladovanie finančného príspevku  
       pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami  
 

    * Vyúčtovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility  
        so špeciálnymi potrebami po jednotlivých položkách 
 

 
 
 

 
 



Záverečná správa 

 
o 24 mesačné projekty – najneskôr do 30. júla 2017 
 

o 26 mesačné projekty – najneskôr do 30. septembra 2017 
 

o podáva sa prostredníctvom nástroja Mobility Tool+ 
  



Záverečná správa 

ECHE 
Medzi-

inštitucionálne 
zmluvy 

spätná väzba 
dopad 

šírenie výsledkov 

rozpočet 
aktivity 

realizácia 

MT+ 
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Záverečná správa 
 

o Po vyplnení záverečnej správy vo fáze podávania Vám  
   systém MT+ ponúkne čestné prehlásenie, ktoré je  
   potrebné vytlačiť, dať na podpis štatutárnemu  
   zástupcovi a podpísané nahrať späť. 

 
o Záverečnú správu nepredkladajte skôr, ako skončí  
   oprávnené trvanie Vášho projektu. 

 
o Po podaní správy sa projekt v MT+ uzamkne. 
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Záverečná správa 
 

Hodnotenie záverečnej správy (0-100 b.) :  
 

 

• maximálny počet bodov je 100 b. 
 

• projekt s bodovým hodnotením nad 75 bodov je považovaný za  
  veľmi dobrý – výborný; s výsledkami hodnými šírenia  
 

• ak hodnotenie klesne pod 50 b. – krátenie položky Podpora na  
  organizáciu 
 

• hodnotenie obdržíte spolu so záverečným listom 
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Záverečná správa 
 

Hodnotiace kritéria: 
 

1. Kvalita implementácie projektu – kvalitatívne kritéria (40 b.) 
    (rešpektovanie požiadaviek ECHE+IIA, podpora účastníkov, výber,  
    monitoring, jazyková podpora, uznávanie vzdelávacích výstupov,  
    spolupráca s partnermi, spokojnosť účastníkov) 
 

2. Kvalita implementácie projektu – kvantitatívne kritéria (40 b.) 
     (čerpanie grantu, realizácia plánovaných počtov mobilít) 
 

3. Dopad a diseminácia (20 b.) 
     (relevantnosť dopadu a diseminácie)  



Ďakujem za pozornosť! 
 
 
 

erasmus@saaic.sk 


