
Výzva 2018  
 

Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov v rámci 
programových krajín (KA103) 



Termín predkladania žiadostí:  2. februára 2018 

 

Žiadosti predložili: 

Verejné vysoké školy:  20 

Štátne vysoké školy:        3 

Súkromné vysoké školy:  9  

1 VŠ nepožiadala o grant (Vysoká škola medzinárodného podnikania 

ISM Slovakia v Prešove) 

1 VŠ stále nie je zapojená v programe (Vysoká škola zdravotníctva 

a soc.práce sv. Alžbety)  

Konzorcium:     1  

 



Prihlášky KA103 2018 

 

24 mesiacov 

25 vysokých škôl/konzorcium + 1 konzorcium    

 

16 mesiacov 

7  vysokých škôl 



9 VŠ neplánuje vyslať zamestnancov na tieto  

   školenia 

 

Ostatné VŠ plánujú vyslať 1 – 100% 

 

V priemere slovenské VŠ počítajú s vyslaním 22%  

   zamestnancov.  

Plánované špecifické školenia zamestnancov 

zamerané na školenie v pedagogických 

zručnostiach a v tvorbe študijných programov  



Rozpočet 2018 - dostupné prostriedky pre VŠ 

Kľúčová 
akcia Aktivita 

Rozpočet 
2018 

KA1 Mobility študentov a zamestnancov 12 052 476 

  Dofinancovanie MŠVVaŠ SR 763 460 

  Rozpočet KA1 spolu 12 815 936 

KA2 Strategické partnerstvá vo VŠ 929 328 



Prerozdeľovanie finančných prostriedkov 

Kritéria/indikátory: 

 počet študentov študujúcich na vysokej škole 

(štatistická ročenka z októbra 2017), 

 žiadaný počet osôb a mesiacov/dní v prihláške,     

 „past performance“ - čerpanie finančných 

prostriedkov z projektov z výzvy 2016 k 12.3.2018 

a z projektov 2017 – výsledky z priebežnej správy 
 



Mobilita – štúdium 

470 €/mesiac (priemer 420,470,520) 

Mobilita – stáž 

570 €/mesiac (priemer 520,570,620) 

Mobilita zamestnanca VŠ  

120/deň  pobytové náklady (priemer 135, 120, 105) 

190 € cestovné náklady (priemer za projekty z výzvy 2016) 

Podpora na organizáciu mobility 

Do 100 mobilít – 350 € nad 100 - 200 €  

Prerozdeľovanie finančných prostriedkov 

Zvýšené sadzby grantov 



 Počet dní krát denná sadzba (15,66€/19 € študenti, 120 

€ zamestnanci) 

 V prípade zamestnaneckých mobilít priemerný grant na 

cestu (190 €) krát počet zamestnaneckých mobilít 

 Grant na podporu mobility – počet mobilít krát  

 350€/200 € (nad 100 mobilít) 

 Krátenie pri školách s horším „past performance“  

 

   nedočerpanie 5 -10% - krátenie 5% 

   nedočerpanie 10 -30% - krátenie 10% 

   nedočerpanie nad 30% - krátenie 15% 

Prerozdeľovanie finančných prostriedkov 



Rozpočet 2018 – prerozdelené prostriedky 

Aktivita Grant v EUR 
% z grantu 
2018 

Nárast/pokles v 
% oproti 2017 

Mobilita študentov - štúdium (SMS) 6 648 037   nárast o 10,5% 

Mobilita študentov - stáž (SMP) 2 958 870   nárast o 11,9% 

Mobilita študentov spolu 9 606 907 74,3% nárast o 10,9% 

Mobilita zamestnancov - výučba (STA) 1 073 310   nárast o 66,2% 

Mobilita zamestnancov - školenie (STT) 641 050   nárast o 89,8% 

Mobilita zamestnancov spolu 1 714 360 13,3% nárast o 74,3% 

Podpora na organizáciu 1 591 000 12,3% nárast o 4% 

Spolu mobility a podpora na organizáciu  12 912 267     

Rezerva (grant na špeciálne potreby) 10 000 0,1%   

Rozpočet KA1 spolu s dofinancovaním a 
rezervou 12 922 267   nárast o 15,5% 

Nadkontrahovaných  106 331     



Žiadané počty mobilít z prihlášok boli 

pri študentoch naplnené na 98,8%  

a pri zamestnancoch na 99,3%. 



Výzva 2018  - špeciálne granty 

Termín 31. mája 2018 

Predložených žiadostí z VŠ:   8  

Počet prihlášok študentov:    18   

Počet učiteľov:    1        

Celkový požadovaný grant: 23 419,56 €   

 

(Neúplné žiadosti - chýba žiadosť VŠ, preukaz ŤZP, 
informácie v prihláške)  

 

Výsledky výberového procesu: do 31. júla 2018 



Momentálne hodnotenia i kurzy v týchto jazykoch: 

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, IT, HU, LT, 

LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 

 

+1 licencia navyše pre kontaktnú osobu OLS 

 

OLS pre utečencov 

OLS 



 

Erasmus+ Master Loans 
 
 

1. Micro Bank  -  (odchádzajúci & prichádzajúci študenti 

z/do Španielska) 

2. Banque Populaire / Caisse d'Epargne (obyvatelia 

Francúzska) 

3. Future Finance (odchádzajúci & prichádzajúci študenti 

z/do UK, dočasne pozastavené do leta 2018) 

4. Finansbank (iba odchádzajúci študenti z Turecka) 

5. University of Luxembourg (iba prichádzajúci študenti do 

Luxemburska – spustené v lete 2018) 

6. University of Cyprus (iba prichádzajúci študenti na Cyprus 

– od septembra 2018) 



Ďakujeme za pozornosť. 
erasmus@saaic.sk 


