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Medzinárodná mobilita - mobilita medzi krajinami
programu a partnerskými krajinami
Kvalitatívny rámec:
ECHE, medziinštitucionálna dohoda, Zmluva o štúdiu (Learning Agreement):
-

úplné uznanie štúdia,
bez poplatkov za štúdium,
zverejnené katalógy kurzov,
kvalitná príprava – jazyková, administratívna, logistická,
podpora prichádzajúcim účastníkom.

Pozn. : Podpis medziinštitucionálnej dohody po schválení grantu.

Oprávnené inštitúcie
→ Vysoká škola krajiny programu, ktorá je držiteľkou ECHE
(Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie)
- predkladá prihlášku v mene partnerstva a administruje
pridelený grant pre všetky mobility – vysielaných aj
prijímaných študentov a učiteľov
→ Iné verejné alebo súkromné organizácie z krajín programu,
pôsobiace na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a mládeže (týka sa mobility zamestnancov VŠ)
→ Vysoká škola v partnerskej krajine
- musí mať podpísanú medziinštitucionálnu dohodu s vysokou
školou v krajine programu, nemá ECHE ale zaväzuje sa
dodržiavať všetky princípy a podmienky uvedené v ECHE

Oprávnené krajiny
→ akákoľvek krajina programu
→ oprávnená partnerská krajina
okrem regiónov 5, 9, 11 a 12 (pre rok 2015)
- 5 – Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, Švajčiarsko
- 9 – Irán, Irak, Jemen
- 11 – štáty africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (ACP)
- 12 – Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské
emiráty

→ minimálny počet partnerov v mobilitnom projekte:
- 1 inštitúcia z krajiny programu
- 1 inštitúcia z partnerskej krajiny

Medzinárodná mobilita v oblasti
vysokoškolského vzdelávania
→ Mobilita študentov - štúdium
(! stáže v rámci Výzvy 2015 nie sú povolené)
→ Mobilita zamestnancov VŠ

- výučba
- školenia

Mobilita študentov
• iba mobilita študentov na štúdium,
• na základe podpísanej medziinštitucionálnej dohody s vysokou
školou v partnerskej krajine,
• študent minimálne v druhom roku vysokoškolského štúdia,
vrátane čerstvých absolventov (do 1 roka po ukončení štúdia),
• Trvanie mobility: 3 - 12 mesiacov v každom stupni štúdia
(do celkovej dĺžky sa zarátava aj študijný pobyt/stáž v rámci
Programu celoživotného vzdelávania),
• mobilita sa nesmie realizovať v krajine, kde je študent počas
svojho štúdia ubytovaný.

Mobilita zamestnancov VŠ
• Trvanie mobility: minimálne 5 dní (bez dní cesty) – 2 mesiace
• V prípade výučby: minimálne 8 hodín výučby/týždeň
• Mobilita sa musí realizovať v krajine inej ako je krajina pobytu
zamestnanca a tiež odlišnej od krajiny, v ktorej je zriadená
vysielajúca organizácia.
• Oprávnení účastníci mobility:
- zamestnanci vysokých škôl
- zamestnanci organizácií/podnikov, ktorých pozve
vysoká škola (výučba na VŠ v partnerskej krajine)

Financovanie
Podpora na organizáciu mobility:
•
•

príspevok k nákladom na organizovanie mobilít
príprava, organizácia, uznávanie, monitorovanie mobilít v súlade
s ECHE

ŠKÁLY:
• 1 – 100 mobilít
 350 EUR /na osobu
• na každého ďalšieho účastníka mobility  200 EUR

Grantová podpora mobility študentov a zamestnancov:
-

mesačný grant/denný grant podľa vysielajúcej a hostiteľskej krajiny,
príspevok na cestovné podľa vzdialenosti.

Grantová podpora mobility študentov:
Z

Do

Výška mesačného
grantu

Partnerská krajina

Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko,
Krajiny programu Lichtenštajnsko, Nórsko, Rakúsko,
Skupina 1
Švédsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko

850 EUR

Partnerská krajina

Belgicko, Česká republika, Cyprus,
Krajiny programu - Chorvátsko, Grécko, Holandsko, Island,
Skupina 2
Luxembursko, Nemecko, Portugalsko,
Slovinsko, Španielsko, Turecko

800 EUR

Partnerská krajina

Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko,
Krajiny programu Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko,
Skupina 3
Slovensko, FYROM- Macedónsko

750 EUR

Krajina programu

Partnerská krajina

650 EUR

Grantová podpora mobility zamestnancov:
Do

Z

Výška
grantu/deň

Krajiny programu Skupina 1

Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko,
Spojené kráľovstvo

160 EUR

Partnerská krajina

Krajiny programu Skupina 2

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island,
Lichtenštajnsko, Luxembursko,
Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Taliansko, Turecko

140 EUR

Partnerská krajina

Krajiny programu Skupina 3

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

120 EUR

Partnerská krajina

Krajiny programu Skupina 4

Estónsko, Chorvátsko, Litva,
Slovinsko

100 EUR

Partnerská krajina

Krajina programu

1.– 14. deň
15. – 60. deň

Partnerská krajina




podľa tabuľky
70% sumy uvedenej v tabuľke

160 EUR

Príspevok na cestovné náklady podľa
vzdialenosti pre študentov aj zamestnancov:
Vzdialenosť

Suma v EUR

100 - 499 km

180

500 - 1 999 km

275

2 000 - 2 999 km

360

3 000 - 3 999 km

530

4 000 - 7 999 km

820

8 000 km a viac

1100

- vzdialenosť medzi sídlom vysielajúcej a sídlom hostiteľskej inštitúcie,
- počíta sa pomocou nástroja EK „Distance calculator“:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Financovanie
Pridelenie grantu u schválených projektov - kritériá:
• počet plánovaných mobilít v projektoch,
• rozpočet pridelený na konkrétny región.
4 finančné nástroje podľa regiónov: IPA, ENI, DCI, PI
- samostatný rozpočet pre každý región

Limity:
•
•

ENI – min. 90% rozpočtu na prijímaných študentov a zamestnancov z
partnerských krajín (pravidlo neplatí pre Rusko),
DCI
- prijímanie študentov a zamestnancov z partnerských krajín bez obmedzenia,
- vysielanie do partnerských krajín: oprávnení iba študenti 3. stupňa štúdia
(PhD študenti) a zamestnanci VŠ.

Medzinárodná mobilita
•

•
•
•

financie sú určené predovšetkým na mobilitu študentov a
zamestnancov z partnerských krajín do krajín programu
(incoming mobility),
uprednostňujú sa projekty vysokých škôl s už existujúcimi
vzťahmi a spoluprácou,
v prípade nových partnerov sa odporúča začať s mobilitou
zamestnancov, nie študentov,
mobilita musí prispievať k stratégiám internacionalizácie
všetkých škôl zapojených do projektu.

Ďakujem za pozornosť!
www.erasmusplus.sk
erasmus@saaic.sk

