
FAQ - Mobility Tool+ 
 
 



Ako zaznamenať začiatok a koniec mobility, keď v každom 
dokumente sú iné? 
 
Údaje v zmluve = údaje v MT+ = údaje na certifikáte/výpise 
výsledkov 
 
Výnimka od roku 2015 (výzva): 
Ak študent príde z mobility skôr o max.5 dní údaje v MT+ i výška 
grantu ostávajú nezmenené. 
 
Ak príde študent z mobility skôr o viac ako 5 dní – je nutné údaje 
opraviť v MT+ podľa dátumov na certifikáte/výpise výsledkov a 
podľa toho upraviť aj grant. 



Ako zaznamenať v MT+ kombinovaný grant? 
 
1. Vpíšte reálny dátum a koniec mobility podľa zmluvy/certifikátu 

 
2.    Počet dní, ktoré nie sú financované z prostriedkov Erasmus+ 
vpíšte do políčka Dni prerušenia alebo dni s nulovým grantom.   





Ako zapísať predchádzajúcu účasť študenta v programe 
Erasmus/LLP? 
 
Pri zápise sa používa spôsob výpočtu z LLP a zaznačí sa v 
príslušnom poli v MT+. 
Namiesto desatinnej čiarky sa použije bodka.  
 
A ako to bude v prípade predchádzajúcej účasti v 
Erasmus+? 
 
Grant v dňoch sa prepočíta na mesiace. Za 1 mesiac sa 
považuje 30 dní. 





Ako zapísať sociálne štipendium, keď je priznané len 
na časť mobility a nie na celé trvanie mobility? 
 
Toto v MT+ nie je technicky možné. Preto NA rozhodla, 
že akonáhle je študentovi počas mobility pridelené 
sociálne štipendium, má nárok na navýšenie počas celej 
mobility. 



Ako zaznamenať v MT+ grant znížený z dôvodu 
neprinesenia dostatočného počtu kreditov? 
 
Krátenie grantu je možné len prostredníctvom počtu dní s 
nulovým grantom = nedonesený počet kreditov sa preráta 
na dni s nulovým grantom.  



V správe účastníkov sa nedá zapísať grant, vypisuje to, 
že hodnota nie je platná. 
 
Pri vpisovaní sumy je potrebné si dávať pozor, aby pred 
číslom nebola medzera (číslo sa nachádza pri ľavom okraji 
bunky) a desatinné číslo bolo písané cez bodku. 



Ďakujeme za pozornosť. 
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