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Osobitné podmienky

Projektové 
obdobie

• 1. august 2019 - 31. júl 2021 (24 mes.)

• 1. august 2019 – 31. júl 2022 (36 mes.)

Splátky

• 65 % po podpise a zaslaní potvrdenia CRZ/ ČP 
(do 30 dní)

• 35 % po priebežnej správe a po vyčerpaní > 
70 % z prvej splátky (do 60 dní)



Osobitné podmienky

Priebežné 
správy

• termín pre 24 - mesačné projekty: 1. 9. 2020

• termín pre 36 - mesačné projekty: 1. 3. 2021

• cez MT +

Záverečné 
správy

• najneskôr do 60 kalendárnych dní po ukončení 
projektu/zmluvy

• cez MT+



Presuny-bez dodatku

Akákoľvek krajina

• max. 50 % OS→ na IP a cestu študentov a/alebo 
zamestnancov

V rámci tej istej krajiny

• max. 100 % IP→ na podporu na cestovné náklady

• max. 100 % IP a podpory na cestu zamestnancov → IP a 
podpora na cestu študentov

• max. 100 % IP a podpory na cestu STA → IP a podpory na 
cestu STT

• je možné meniť smerovanie IN/OUT - max. 40 % celkového 
rozpočtu



MT+



Zmeny - bez dodatku

Počty mobilít

zachované minimálne a 
maximálne trvanie mobility

nie je prekročený rozpočet 
na to určený

typ mobility v danej krajine 
oprávnený 



Zmeny - s dodatkom

Pridať nového partnera 

(musí byť z krajiny, ktorá je v projekte)

Predĺžiť projekt z 24 na 36 mesiacov



Čo nie!

Presun do OM

Presun medzi partnerskými krajinami

Iba krajiny v prílohe II

Pozor na regióny 6, 7, 8, 9, 10 a 11 (nie 1. a 2. 
stup. Štúdia - OUT)

VÝNIMKA: 4 školy



Príloha IV – sadzby 

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

Cestovné náklady (podľa kalkulačky)



Príloha IV – mobility zamestnancov

Zamestnanci z partnerských krajín

Prijímajúca krajina Sadzba na deň v EUR

Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Spojené 

kráľovstvo, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, 

Lichtenštajnsko

180

Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, 

Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus,  Grécko, 

Malta, Portugalsko

160

Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, 

Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, 

Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severné 

Macedónsko, Srbsko

140

do 14.dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie 

+ od 15. do 60. dňa aktivity: 70% zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke 

vyššie



Príloha IV – mobility zamestnancov

Mobility zamestnancovdo partnerských krajín

Denná sadzba v EUR 180

do 14.dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie 

+ od 15. do 60. dňa aktivity: 70% zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke 

vyššie



Príloha IV – mobilita študentov

Z Do Sadzba

Oprávnené partnerské krajiny

Krajiny programu – skupina 1

Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Island, 

Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko 

900 EUR mesačne

Krajiny programu – skupina 2

Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, 

Taliansko, Španielsko, Cyprus,  Grécko, Malta, 

Portugalsko

850 EUR mesačne

Krajiny programu – skupina 3

Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, 

Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, 

Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Srbsko

800 EUR mesačne

Krajina programu Partnerské krajiny 700 EUR mesačne



Príloha V/ VI – Zmluvné formuláre s účastníkmi

Pred mobilitou
• zmluva o poskytnutí finančnej podpory

• zmluva o štúdiu, stáži/program mobility (LA/PM)

Pred ukončením mobility • záverečná správa: EU survey - študenti

Po ukončení
• výpis výsledkov/certifikát

• záverečná správa EU survey -zamestnanci



Zmluva o poskytnutí finančnej podpory

 Podpísaná medzi VŠ z krajiny programu a účastníkom

 Grant: cestovné + individuálna podpora

 Vyplatenie grantu – možnosť vyplatiť grant priamo účastníkovi alebo mu 

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

 Nie je možné navýšenie grantu pre účastníkov zo znevýhodneného prostredia

 Nastavenie splátok pre účastníkov – inštitúcia doplní špecifické ustanovenia o 

platbách predfinancovania, vrátane termínov a čiastok

 Nie je OLS

 Poistenie – doklad musí byť priložený k zmluve



Learning agreement a Program mobility

 Študenti:

 LA - štúdium 

 LA - stáž

 Zamestnanci:

 Program mobility – výučba (aj pre kombináciu výučba+ školenie)

 Program mobility – školenie (aj pedagogické zručnosti)



Čo nás čaká?

 Podpisy/CRZ/ČV – do 22. júla 2019

 Prvá splátka (v priebehu júla/augusta)

 Komunikácia s partnerom

 Podpisy IIA (aj v prípade stáží)

 Výberové konania

 Realizácia mobilít



Ďakujem za pozornosť.


