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pre Erasmus+ kontaktné osoby na vysokých školách  
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Zmluva 
projektové obdobie  

  1. jún 2018 – 30. september 2019 (16mes.) 

  1. jún 2018 – 31. máj 2020 (24mes.) 

  priebežná správa k 1. februáru 2019 pre všetkých 
 

splátky 

  65 % po podpise a zaslaní potvrdenia CRZ/ ČP 

  35 % po priebežnej správe a po vyčerpaní > 70 %  

     z prvej splátky 
 

grant 

financie EÚ + dofinancovanie MŠVVŠ SR (nepovinné) 

 



Skladba zmluvy 
Osobitné podmienky (samotná 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 



Osobitné podmienky 

OLS testovanie je povinné pre každého študenta, ktorý 
  

 bude používať ako pracovný jazyk: 

       anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, 
francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, litovský, 
lotyšský, maďarský, nemecký, poľský, portugalský, 
rumunský, slovinský, španielsky, švédsky, taliansky 

 a nie je to jeho materinský jazyk. 
 

  maltský a írsky (gaelský) jazyk už tiež k dispozícii 

 



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 a 

       predpokladané počty mobilít za každú aktivitu 

  pozor na celkový počet účastníkov (ak klesne 

       pod 90 %, krátenie grantu na OP) 



Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá 

 špecifické pre KA103 

 ako sa počítajú cestovné náklady a individuálna 
podpora pri študentoch i zamestnancoch 

 ako naložiť so zmenami v dĺžke mobility 

 podporné dokumenty 

 vyplácanie grantu v prípade vyššej moci 

 vzdialenostná kalkulačka 

 organizačná podpora a jej prípadné krátenie 

 



Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá 

OLS 

 jazykový kurz pre každého s výsledkom A1 – B1 
automaticky v jazyku testovania 

 pri dosiahnutí B2 – C2 o pridelení kurzu rozhodne VŠ 

 

 reálne náklady (špeciálne potreby) 

 pravidlá a podmienky krátenia/ navýšenia grantu 

 typy kontrol  

 



Príloha IV – Sadzby pre jednotkové náklady 

 cestovné náklady pre zamestnancov 

(pásmo určí vzdialenostná kalkulačka v Prílohe III) 

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 

 individuálna podpora zamestnancov 
Mobilita zamestnancov 

Prijímajúca krajina Sadzba na deň v EUR  

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, 

Slovensko, Slovinsko, FYROM- Macedónsko, Turecko  
105 



Príloha IV – Sadzby pre jednotkové náklady 

 individuálna podpora študentov 

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  
470 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, FYROM- Macedónsko, Turecko  
420 



Nulové granty 

  ak je väčší záujem ako finančné možnosti 

  študentovi ostáva status Erasmus+ 

       študenta a všetky výhody s ním spojené 

  kombinácia grantu a nulového grantu pri 

       predĺžení mobility 

  nulové granty nemožno spätne vyplatiť! 

  nulové cestovné u zamestnancov  

       (hradené z iného zdroja, t.j. nie OM) 

 



Príloha IV – Sadzby pre jednotkové náklady 

navýšenie študentských grantov 

  100 € pre stáže 

  150 € 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  

       ( napr. podmienky krátenia grantu!) 

 

  zmluva o štúdiu (SMS) 

  zmluva o stáži (SMP) 

  program mobility (STA) 

  program mobility  

       (STT – vrátane pedagogických zručností) 



Výpočet minima odučených hodín 

Počet dní Výpočet Počet hodín 

8 dní 8 + 8/5 10 

9 dní 8 + 2*8/5 11 

10 dní 8 + 3*8/5 13 

11 dní 8 + 4*8/5 14 

12 dní 8 + 5*8/5 16 

13 dní 16 

14 dní 8*2 16 

15 dní 16 + 8/5 18 

16 dní 16 + 2*8/5 19 

17 dní 16 + 3*8/5 21 

18 dní 16 + 4*8/5 22 

19 dní 16 + 5*8/5 24 

20 dní 24 

21 dní 8*3 24 



 

Administratívna príručka na 
www.erasmusplus.sk 

v časti Mám projekt/Zmluvy 
 

erasmus@saaic.sk 
 

Ďakujeme. 
 

 


