
Kľúčová akcia 107  
Zmluva o poskytnutí grantu 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
medzi krajinami programu a 

partnerskými krajinami 



Štruktúra zmluvy: 
 
Časť I - Osobitné podmienky 

 
Časť II - Všeobecné podmienky 

 
Prílohy  –  I. Opis projektu 
  II. Odhadovaný rozpočet 
  III. Finančné a zmluvné pravidlá 
  IV. Formuláre zmluvných dokumentov  
  medzi príjemcom a účastníkmi 
   



Prednosť 
 
Osobitné podmienky 
 
Všeobecné podmienky 
 
Prílohy   Príloha III 
    
   Príloha II Príloha IV 
 
   Príloha I 



I. Osobitné podmienky  
 Predmet zmluvy 
 Platnosť a trvanie zmluvy 
 Maximálna suma a forma grantu, možné presuny 
 Správy a platobný kalendár 
 Bankový účet pre platby 
 Ochrana a bezpečnosť účastníkov 
 Rozhodné právo a urovnávanie sporov 
 Využívanie výsledkov 
 Používanie IT nástrojov 
 Doplňujúce ustanovenia 
 Podpora účastníkom 
 Zmeny bez dodatku k zmluve, s dodatkom k zmluve 

 



 
Možné presuny v rámci rozpočtu bez dodatku: 
         max. 50 %  
podpora na organizáciu              individuálna podpora a cesta 
     študentov a zamestnancov 
 
Možné modifikácie bez dodatku: 
 
uskutočniť rôzny počet mobilít s iným trvaním ako je 
uvedené v prílohe I a II za predpokladu že: 
 je zachované min. a max. trvanie mobility 
 nie je prekročený rozpočet na to určený 
 
 

I. Osobitné podmienky 



 
 
 
Možné presuny v rámci rozpočtu s dodatkom: 
Potrebné zažiadať NA o takúto zmenu! 
 
Prichádzajúca mobilita: 
do 100 % prostriedkov na cestu a individuálnu podporu 
medzi: 
stupňami štúdia 
študentmi a zamestnancami 
výučbou a školením 
 

 

I. Osobitné podmienky doplnené 
oficiálnym listom 



Odchádzajúca mobilita: 
do 100% prostriedkov na cestu a individuálnu podporu 
medzi: 
 
stupňami štúdia, okrem mobilít do Južnej Afriky, rozvoj. 
ázijských krajín, Latinskej Ameriky a Kuby 
študentmi a zamestnancami okrem mobilít viď. vyššie 
výučbou a školením 

I. Osobitné podmienky doplnené 
oficiálnym listom 



Správy a platobný kalendár 
 
1. splátka - vo výške 65 % z grantu vyplatí NA príjemcovi 
do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti 
a zaslaní čestného prehlásenia/potvrdenia z CRZ 
 
2. splátka - vo výške 35 % vyplatí NA do 60 kalendárnych 
dní po prijatí priebežnej správy (ak príjemca vyčerpal 
70 % prostriedkov z prvej splátky) 
    

I. Osobitné podmienky 



Priebežná správa 
 Termín pre 16 mes.projekty: 28.02.2016 
 Termín pre 24.mes.projekty: 30.06.2016  
 ak vyčerpaných min.70% z prvej splátky = žiadosť o 

druhú splátku 
 ak vyčerpaných menej ako 70% z prvej splátky – 

príjemca podá ďalšiu správu, keď vyčerpá aspoň 70% 
 
Ak je z priebežnej správy zrejmé, že príjemca nie je 
schopný vyčerpať maximálny grant - NA vystaví dodatok, 
ktorým primerane zníži maximálny grant. 

I. Osobitné podmienky 



Záverečná správa 
 
najneskôr do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia 
projektu/ zmluvy v Mobility Tool+ 
 
 
Nepredloženie dokumentov 
NA zašle formálnu upomienku a ak príjemca opätovne nepredloží 
správu do 30 kalendárnych dní od písomnej upomienky, NA si 
vyhradzuje právo vypovedať zmluvu a vyžiadať vyplatenú sumu 
späť. 

I. Osobitné podmienky 



Používanie IT nástrojov 
 
Mobility Tool+ (MT) 
 
  všetky informácie o mobilitných aktivitách 
  priebežná a záverečná správa (ak budú k dispozícii) 
  ďalšie informácie v prílohe III zmluvy 

 
Valor 
 príjemca môže použiť túto diseminačnú platformu na      
   šírenie projektových výsledkov 
 

I. Osobitné podmienky 



II. Všeobecné podmienky  
 .... 
 Zodpovednosť za škodu 
 Konflikt záujmov 
 Mlčanlivosť 
 Spracovanie osobných údajov 
 Zviditeľnenie financovania Úniou 
 Dodatky k zmluve 
 Vyššia moc 
 Pozastavenie realizácie projektu   
 Vypovedanie zmluvy 

 



II. Všeobecné podmienky  
 FINANČNÉ USTANOVENIA 
 Oprávnené náklady 

 Výpočet príspevkov na základe jednotkových nákladov 
 Výpočet reálnych nákladov 

 Neoprávnené náklady  
 Ďalšie platobné podmienky 
 Stanovenie konečnej výšky grantov 
 Vrátenie prostriedkov 
 Kontroly a audity 
 Monitoring a hodnotenie 

 



Príloha III.  
Finančné a zmluvné pravidlá 

I. Úvod 
II. Pravidlá podávania 
III. Doplňujúce finančné a zmluvné pravidlá 
IV. Sadzby platné pre jednotkové náklady 
V. Ustanovenie o podporných dokumentoch – 

typy kontrol 



III. Doplňujúce finančné a zmluvné pravidlá   
 
Oprávnené aktivity a náklady: 
 v súlade s Príručkou programu Erasmus + 
 oprávnené minimálne trvanie mobilitných aktivít = min. trvanie 

aktivity okrem času na cestu. 
  
Cesta  
 miesto odchodu a miesto konania zaznamenať v MT+ 
 ak cesta financovaná z iných zdrojov – uviesť v MT+, že nebola 

udelená podpora na cestu 
 on-line kalkulačka vzdialenosti medzi miestom vysielajúcej 

inštitúcie (miesto odchodu) a prijímajúcej inštitúcie (miesto 
konania). Ak iné miesta – dôvod uviesť v MT+. 
 
 



Individuálna podpora 
 
Možnosť zahrnúť aj 1 deň pred a 1 deň po mobilite na cestu 

 
MT+ vypočíta výšku grantu 
 
Študenti: 
ak obdobie pobytu kratšie ako v zmluve do 5 dní –    
   výška grantu aj pôvodné termíny ostávajú, 
 ak obdobie pobytu kratšie ako v zmluve o viac ako 5 dní – 
grant sa mení podľa reálneho trvania mobility a zmeny je 
potrebné uviesť do Mobility Tool+, t.j. uviesť skutočné 
termíny a trvanie mobility 



Zamestnanci vysokých škôl: 
Tolerancia 5 dní v prípade kratšieho pobytu neplatí 

 
Študenti i zamestnanci: 
 Ak dĺžka trvania dlhšia, príjemca môže vystaviť 
dodatok a navýšiť účastníkovi grant, alebo sa s ním 
dohodnúť o predĺžení s nulovým grantom 

 
Každý účastník musí vyplniť správu za mobilitu – EU 
survey 

 
 



Podpora na organizáciu 
 
na základe celkového počtu mobilitných aktivít 

 
hranica tolerancie – ak menej mobilít do 10 %, grant 
nebude krátený 
 
ak vyšší počet mobilít v čase podávania záverečnej 
správy – maximálne suma uvedená v prílohe II. 
 



Krátenie grantu  
pri slabej, čiastočnej alebo neskorej realizácií 

 
NA stanoví na základe nasledujúcich podkladov: 
 
 záverečná správa podaná koordinátorom  
 správy od jednotlivých účastníkov mobilít  
 iné zdroje informácií – napr. monitorovacie návštevy,   
    hĺbkové kontroly, kontroly na mieste 

 
 

 



Hodnotenie záverečnej správy  
-na základe kvalitatívnych kritérií do 100 b 
 
Kvalitatívne kritéria: 
 miera, do akej bola akcia realizovaná v súlade so schválenou   
    žiadosťou o grant 
 miera, do akej bola akcia realizovaná s ohľadom na kvalitu  
    a dodržiavanie požiadaviek v ECHE a v ich platných 

medziinštitucionálnym zmluvám 
 miera, do akej boli čiastky grantu pre účastníkov mobility        
    prevedené účastníkom v súlade so zmluvou medzi príjemcom 

a účastníkom  
 

Ak menej bodov ako 50 b – NA skráti záverečný grant.  
 



IV. Sadzby platné pre jednotkové príspevky 
 

Cesta – na základe vzdialenostných pásiem 

Vzdialenostné pásma Čiastka 

medzi 100 a 499 KM: 180 EUR na účastníka 

medzi  500 a 1999 KM: 275 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 KM: 360 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 KM: 530 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 KM: 820 EUR na účastníka 

8000 KM alebo viac: 1100 EUR na účastníka 



Zamestnanci z partnerských 
krajín do krajín programu 

  

Prijímajúca krajina Čiastka na deň v EUR 
Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené 

kráľovstvo 160 

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, 

Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, 
Nórsko, 

Poľsko, Rumunsko, Turecko 

140 

FYROM- Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, 
Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko 120 

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko 100 

Individuálna podpora – zamestnanci VŠ 

do 14.dňa aktivity: čiastka na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie  
+ 
medzi 15. a 60. dňom aktivity: 70% z čiastky na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie. 



Zamestnanci z krajín 
programu 

  

Prijímajúca krajina Čiastka na deň v EUR 

Partnerské krajiny 160 

Individuálna podpora – zamestnanci VŠ 



Prijímajúca krajina 
 

Čiastka na mesiac 
v EUR 

Skupina 1 
Krajiny programu s 
vysokými životnými 

nákladmi 

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Írsko, Taliansko, 

Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, 
Spojené Kráľovstvo 

 
850 

Skupina 2 
Krajiny programu so 
strednými životnými 

nákladmi 

Belgicko, Chorvátsko, Česká 
republika, Cyprus, Nemecko, 
Grécko, Island, Luxembursko, 

Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, 
Španielsko, Turecko 

 
800 

Skupina 3 
Krajiny programu s 
nízkymi životnými 

nákladmi 

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 

Rumunsko, Slovensko, 
FYROM- Macedónsko 

 
750 

Individuálna podpora – študenti z partnerských krajín 



Individuálna podpora – študenti z krajín programu 

Prijímajúca krajina 
 

Čiastka na mesiac v EUR 

Oprávnené partnerské krajiny 

 
650 



V. Ustanovenie o podporných dokumentoch –  
typy kontrol 

 
 Kontrola záverečných správ – vo všetkých prípadoch 
 Hĺbková kontrola – kontrola podporných 

dokumentoch, počas kontroly záverečnej správy 
alebo po nej 

 Kontrola na mieste – počas trvania projektu, po 
skončení, systémová kontrola 
 



Príloha IV – Zmluvy s účastníkmi 

Povinné dokumenty pre účastníkov: 
 
Pred zahájením pobytu: 
zmluva o poskytnutí finančnej podpory 
zmluva o štúdiu/staži/program mobility 
(Learning agreement/Mobility agreement) 
 
Pred ukončením pobytu: 
záverečná správa EU survey u študentov  
 
Po ukončení pobytu: 
výpis výsledkov/certifikát 
záverečná správa EU survey u zamestnancov 



Zmluva s účastníkom 
- podpísaná medzi VŠ z krajiny programu a 

účastníkom 
- pre mobilitu študenta – štúdium (nie stáž) alebo 

mobilitu zamestnancov VŠ (nie pre pozvaných 
zamestnancov z podniku) 

- odlišný formulár ako KA103 
 
Learning Agreement/Mobility Agreement  

- podpísaná medzi VŠ z krajiny programu, VŠ z 
partnerskej krajiny a účastníkom 

- rovnaký formulár KA103 

Príloha IV – Zmluvy s účastníkmi 



Hlavné rozdiely v KA107 oproti KA103 
1.  Nulový grant možný iba: 

- na celé obdobie mobility 
- na predĺženie mobility 
Nie je možnosť využiť kombinovaný grant v KA107. 
 

2. Študenti dostávajú okrem grantu na individuálnu 
podporu aj grant na cestu. 
 

3. Nie je možné navýšenie grantu pre účastníkov zo 
znevýhodneného prostredia  

 
 

 



4. Je možné do zmluvy uviesť aj finančnú podporu mimo 
zdrojov EÚ - Erasmus+. 

 
5. Nie je k dispozícii Online Linguistic Support (OLS) 
 
6. Vyplatenie grantu 
 Možnosť vyplatiť grant priamo účastníkovi alebo mu 

zabezpečiť služby (cestu u študentov, cestu i 
ubytovanie u zamestnancov,..). 

  
 Ak je výška poskytnutých služieb nižšia ako výška 

grantu, ktorá účastníkovi prináleží, príjemca je 
povinný tento rozdiel vyplatiť účastníkovi.  



Prvá splátka u študentov: vo výške 50%, 70% alebo 100% 

Možnosť 1-3 splátok:   
1) ak 1. splátka 100%    iba jedna splátka 
2) ak  70%     2 splátky: 70/30 
3) ak  50%    3 splátky: 50/30/20 
   
 Vyplatenie zvyšnej čiastky do 15 dní po podaní 

správy účastníka EU survey  
  

 



30 dní Koniec mobility 

15 dní 

Podanie správy Záverečná platba 

Výzva na vyplnenie online 

správy EU survey 

Začiatok mobility 

 Podanie správ účastníkov EU survey - študenti: výzva 
30 dní pred koncom mobility 



Prvá splátka u zamestnancov: vo výške 70% alebo 100% 

Možnosť 1-2 splátok:   
1) ak 1. splátka 100%   iba jedna splátka 
2) ak  70%    2 splátky: 70/30 
  
 Vyplatenie zvyšnej čiastky do 45 dní po podaní 

správy účastníka EU survey  



Koniec mobility 
45 dní 

30 dní 

Podanie správy Záverečná platba 

Výzva na vyplnenie online 

správy EU survey 

Začiatok mobility 

 Podanie správ účastníkov EU survey - zamestnanci: 
výzva krátko po skončení mobility 



Ďakujeme za pozornosť 
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