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PRÍLOHA IV - SADZBY PLATNÉ PRE JEDNOTKOVÉ PRÍSPEVKY 
 

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV 

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA  (OVP)  
 

 

1.  Príspevok na cestovné náklady 

 

Vzdialenostné pásma Sadzba 

medzi 10 a 99 km: 20 EUR na účastníka 

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:  1500 EUR na účastníka 

 
Poznámka: „vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, 

pričom „sadzba“ zahŕňa príspevok na spiatočnú cestu – teda na cestu z a do miesta konania. 

 

2.   Individuálna podpora   

 

Prijímajúca krajina 

 

Mobilita zamestnancov  

 

 

Mobilita učiacich sa 

 

Sadzba na deň v EUR Sadzba na deň v EUR 

Nórsko, Dánsko, Luxembursko, 

Spojené kráľovstvo , Island, 

Švédsko, Írsko, Fínsko, 

Lichtenštajnsko 

135 102 

 Holandsko, Rakúsko, Belgicko, 

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, 

Španielsko, Cyprus, Grécko, 

Malta, Portugalsko 

120 88 

Slovinsko, Estónsko, Litva, 

Chorvátsko, Slovensko, Česká 

republika, Lotyšsko, Turecko, 

Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, 

Bulharsko, Severné Macedónsko, 

Srbsko  

105 75 

 

Poznámka: čiastka na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom: do 14. dňa aktivity vrátane: sadzba na 

deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie + od 15.dňa aktivity do 12. mesiacov: 70% zo sadzby 

na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie. 
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Sadzby pre mobilitu zamestnancov platia aj pre všetky sprevádzajúce osoby a pre zamestnancov, 

zúčastňujúcich sa na krátkych prípravných návštevách ErasmusPro. 

 

 

3. Organizačná podpora 
 
Do 100 účastníkov: 350 EUR na účastníka + od 101. účastníka: 200 EUR na každého ďalšieho 

účastníka. 

 

Poznámka: Sprevádzajúce osoby a zamestnanci, zúčastňujúci sa na krátkych prípravných návštevách 

ErasmusPro sa nepovažujú za účastníkov aktivít v oblasti vzdelávacej mobility a nezohľadňujú sa pri 

výpočte organizačnej podpory.  

 

 

4.  Jazyková podpora 

 

Platí iba pre mobility učiacich sa s trvaním minimálne 19 dní (okrem dní na cestu) a len pre jazyky, 

ktoré nie sú zahrnuté v Online jazykovej podpore (OLS): 150 EUR na účastníka. 


