


 

Výzva 2017  
 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v 

rámci programových krajín (KA103) 

Jana Šamková 

 Banská Bystrica,  27.6.2017  

 



Termín predkladania žiadostí:  2. februára 2017 

 

Verejné vysoké školy:  20 

Štátne vysoké školy:         3 

Súkromné vysoké školy: 10  

1 VŠ nepožiadala o grant (Akadémia médií v Bratislave) 

1 VŠ stále nie je zapojená v programe (Vysoká škola 

zdravotníctva a soc.práce sv. Alžbety) 

Konzorcium:     1  

 



Hodnotenie prihlášok 

1) Hodnotenie oprávnenosti prihlášky - formálne 

hodnotenie NA 

2) Hodnotenie kvality prihlášky 2 expertmi – iba v 

prípade akreditácie konzorcia 

 

Výsledok 
Schválené granty na mobility - 33 VŠ + 1 konzorcium  

(akreditácia pre konzorcium je platná do konca  

programu Erasmus+) 

 



Prihlášky KA103 2017 

 

24 mesiacov 

27 vysokých škôl/konzorcium + 1 konzorcium    

 

16 mesiacov 

6  vysokých škôl 



Rozpočet 2017 - dostupné prostriedky pre VŠ 

Výška finančných prostriedkov z EK: 11.110.575 EUR (KA1+KA2) 

Kľúčová 
akcia 

Aktivita 
Rozpočet 2017 

v EUR 

KA1  Mobility študentov a zamestnancov 10 421 837 

   + Dofinancovanie MŠVVaŠ SR 763 460 

   Rozpočet KA103 spolu 11 185 297 
 
 Rezerva pre špeciálne granty  9 995 

KA2 
 Strategické partnerstvá vo    
vysokoškolskom vzdelávaní 688 738 



Prerozdeľovanie finančných prostriedkov 

Kritéria/indikátory: 

 počet študentov študujúcich na vysokej škole 

(štatistická ročenka z októbra 2016), 

 žiadaný počet osôb a mesiacov/dní v prihláške,     

 „past performance“ - čerpanie finančných 

prostriedkov z projektov z výzvy 2015 k 14.3.2017 

a z projektov 2016 – výsledky z priebežnej správy 
 



Mobilita – štúdium 

420 €/mesiac (priemer 350,420,490) 

Mobilita – stáž 

520 €/mesiac (priemer 450,520,590) 

Mobilita zamestnanca VŠ  

97,5/deň (priemer 120,105,90,75) 

Podpora na organizáciu mobility 

Do 100 mobilít – 350 € nad 100 - 200 €  

Prerozdeľovanie finančných prostriedkov 



 podiel vysokej školy na celkovom rozpočte pre 

aktivitu Erasmus+ KA1 na základe počtu študentov 

školy, 

 VŠ, ktoré plánujú čerpať menej ako vypočítaný 

podiel, dostanú celú požadovanú sumu, 

 VŠ, žiadajúce viac mobilít, dostanú prostriedky 

nevyčerpané menej aktívnymi školami, 

 pri prerozdeľovaní minimálne krátenie hlavne pri 

školách s horším „past performance“ (nedočerpanie 5 

%-10%, 10-30%, nad 30%). 

Prerozdeľovanie finančných prostriedkov 



Rozpočet 2017 – prerozdelené prostriedky 

Aktivita Grant v EUR 

% 
celkové

ho 
grantu 

Nárast/pokles v % 
oproti 2016 

Mobilita študentov - štúdium (SMS) 6 017 274   nárast o 14% 
Mobilita študentov - stáž (SMP) 2 643 994   nárast o 20% 

Mobilita študentov spolu 8 661 268 77,4% nárast o 16% 

Mobilita zamestnancov - výučba (STA) 645 847     

Mobilita zamestnancov - školenie (STT) 337 837     

Mobilita zamestnancov spolu 983 684 8,8% nárast o 38% 

Podpora na organizáciu 1 530 350 13,7% nárast o 18% 

Spolu mobility a podpora na organizáciu  11 175 302     

Rezerva (grant na špeciálne potreby) 9 995 0,1%   

Rozpočet KA1 spolu s dofinancovaním 11 185 297   nárast o 17,8% 



Výzva 2017  - špeciálne granty 

Termín 31. mája 2017 

Predložených žiadostí z VŠ:   5  

Počet prihlášok študentov:    18   

Počet učiteľov:   1        

Celkový požadovaný grant: 16 041       

 

(Neúplné žiadosti - chýba žiadosť VŠ, podpis inštitucionálneho 

Erasmus koordinátora, chýba preukaz ŤZP)  

 

Výsledky výberového procesu: do 31. júla 2017 



OLS 

Momentálne hodnotenia i kurzy v týchto jazykoch: 

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, HR, IT, HU, NL, PL, PT, 

RO, SK, FI,  SV 

 

Novinka od výzvy 2017 - 1 licencia navyše pre kontaktnú 

osobu OLS 

 

OLS pre utečencov 



 

Erasmus+ Master Loans 
 
 1. MicroBank (outgoing & incoming students from/to Spain) 

2. Banque Populaire / Caisse d'Epargne (outgoing & incoming 

students from/to France) 

3. Future Finance (outgoing & incoming students 

from/to UK) 

4. Finansbank (outgoing students from Turkey only) 

5. University of Luxembourg (incoming students 

into Luxembourg only) 

http://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_en.html
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Catalogue/Produits/Pages/pret-erasmus.aspx
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Catalogue/Produits/Pages/pret-erasmus.aspx
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Catalogue/Produits/Pages/pret-erasmus.aspx
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers/emprunter/produit-pret-erasmus-plus
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers/emprunter/produit-pret-erasmus-plus
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers/emprunter/produit-pret-erasmus-plus
https://www.futurefinance.com/uk/pages/eif/
http://www.qnbfinansbank.com/krediler/ihtiyac/kredikolay-ihtiyac/erasmus-kredisi.aspx
http://wwwen.uni.lu/students/students_and_money
http://wwwen.uni.lu/students/students_and_money
http://wwwen.uni.lu/students/students_and_money


Ďakujeme za pozornosť. 
erasmus@saaic.sk 


