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Čo je za nami? 
 
predkladanie žiadostí o špeciálny grant (k 30.6.2014) 
 
záverečné vyúčtovanie prostriedkov z MŠVVaŠ  
   (k 1.12.2014) 
 
predkladanie priebežnej správy (k 1.2.2015) a s tým  
   súvisejúce dodatky 
 
vyplatenie druhej splátky – okrem VŠMP ISM 
 
predkladanie záverečných správ 16 mesačných projektov 
   (UK, STU, SPU, AOS, UKF) k 30.11.2015 
 



Čo je pred nami? 
 
•  kontrola záverečných prác 16 mes. projektov  
   a uzatvorenie týchto projektov 
 

•  podávanie ZS 24 mes. projektov k 31.07.2016 
 

Záverečné správy sa podávajú cez Mobility Tool+. 
 
 



Pred podávaním záverečnej správy si prosím skontrolujte v MT+ 
rozpočet a vpíšte hodnotu Podpory na organizáciu. 
 
Povolené presuny: 
  Medzi študentami do 100% medzi štúdiom a stážou 
  Medzi zamestnancami do 100% medzi výučbou a školením 
  Zo zamestnancov VŠ do 100% na študentov 
  50% z Podpory na organizáciu na mobilitné aktivity 
 
Presuny z mobility študentov na zamestnancov nie sú 
povolené!!! 



Príklad 

? 
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Vypĺňanie a podávanie záverečnej správy po technickej stránke 
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 Po vyplnení záverečnej správy vo fáze podávania 
Vám systém MT+ ponúkne čestné prehlásenie, ktoré je 
potrebné vytlačiť, dať na podpis štatutárnemu 
zástupcovi a podpísané nahrať späť. 

 
 ZS nepredkladajte skôr, ako skončí oprávnené 
trvanie Vášho projektu! 
 
 Po podaní správy sa projekt v MT+ uzamkne. 
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Vypĺňanie záverečnej správy po obsahovej stránke 
 

1. Všeobecné informácie –údaje automaticky natiahnuté z MT+ 
 
2. Zhrnutie projektu  
• táto časť sa objaví aj na Diseminačnej platforme Erasmus+, nutný 

preklad do angličtiny 
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
• v zhrnutí účastníckych inštitúcii sa objaví len Vaša inštitúcia 
 
3. Opis projektu 
• Boli dosiahnuté kvantitatívne a kvalitatívne ciele? 
 
4. Realizácia projektu 
• Spolupráca s partnermi, medziinštitucionálne zmluvy 
• Výber účastníkov, aktualizácia katalógu predmetov, príprava zmlúv, 

akademické uznanie 
• Podpora účastníkom, monitoring 
• Problémy a ich riešenie 
• OLS hodnotenie 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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OLS hodnotenie 
 
•  Aké percento vybraných účastníkov, ktorí podstúpili prvý    
   hodnotiaci test odstúpilo od mobility? 
 
•  Máte voliteľný článok 6.3 „platba poslednej splátky je  
   podmienená vykonaním povinného online hodnotenia na konci  
   mobility“ uvedený v zmluve s účastníkom? 
 
•  Počet využitých licencií – odklikávať pridelenie licencií v MT+!,  
   počet by mal sedieť s využitými licenciami v OLS! 
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5. Aktivity  - prehľad aktivít – údaje automaticky natiahnuté z MT+ 
•  Ak existuje rozdiel medzi plánovanými výsledkami a dosiahnutými,   
   popísať. 
 

6. Profil účastníkov - údaje automaticky natiahnuté z MT+ 
•  Popísať dosiahnuté výsledky 
•  dôležité!!! – Uznávanie vzdelávacích výstupov -  nahadzovať do   
   kariet účastníkov počet uznaných kreditov po návrate z mobility!!! 
 

7. Spätná väzba od účastníkov 
•  Informácie zo záverečných správ odchádzajúcich i prichádzajúcich  
   účastníkov 
•  údaje automaticky natiahnuté zo záverečných správ, máte ale  
   možnosť ich pripomienkovať 
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8. Súlad s ECHE 
 
9. Vzdelávacie výstupy a dopad 
•  Údaje automaticky naťahované zo záverečných správ    
   účastníkov 
•  Dopad na účastníkov, inštitúciu a organizácie mimo inštitúcie 
 

10. Šírenie výsledkov projektu 
•  Popis diseminácie a cieľových skupín, príklady dobrej praxe! 
 

11. Budúce plány a návrhy 
•  V spolupráci s partnermi, pripomienky pre NA 
 

12. Projektové nezrovnalosti – na tento projekt sa nevzťahuje. 
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13. Rozpočet 
 
•  Údaje sa automaticky sťahujú z MT+ 
 
•  Ak ste robili presuny medzi jednotlivými aktivitami, popíšte 
 
•  Ak ste nevyčerpali celý pridelený grant, popíšte prečo 
 
•  Štatistika o účastníkoch so ZŤP a s nulovým grantom 



Chyby v údajoch, ktoré sa automaticky naťahujú do záverečnej 
správy, pochádzajú z neúplne vyplnených kariet účastníkov: 
 
  počet uznaných kreditov 
 
  pri účastníkoch so špeciálnym grantom je potrebné v  
    „Poznámkach o EÚ podpore pre špeciálne potreby“ uviesť, či       
     bol vyčerpaný celý grant a na čo bol vyčerpaný.  
     Nevyčerpanú čiastku musí príjemca vrátiť do NA! 
 
   V prípade vyššej moci, uviesť dôvod v celkových poznámkach 
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Hodnotenie záverečnej správy (0-100 b.) 
 

• vykonáva pracovník NA 
 
• maximálny počet bodov je 100 b. 
 
• projekt s bodovým hodnotením nad 75 bodov je považovaný za  
  príklad dobrej praxe 
 
• ak hodnotenie klesne pod 50 b. – krátenie položky Podpora na  
  organizáciu 
 
• hodnotenie obdržíte spolu so záverečným listom 
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Hodnotiace kritéria: 
 
 
1. Kvalita implementácie projektu – kvalitatívne kritéria (40 b.) 
(v súvislosti s ECHE, podpora účastníkov, výber, monitoring, jazyková podpora, 
uznávanie vzdelávacích výstupov, spolupráca s partnermi, spokojnosť účastníkov) 
 
2. Kvalita implementácie projektu – kvantitatívne kritéria (40 b.) 
(čerpanie grantu, naplnenie plánovaných počtov) 
 
3. Dopad a diseminácia (20 b.) 
(relevantnosť dopadu a diseminácie)  



 Počty 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 

Odchá
dzajúci 1697 2020 2151 2458 2685 3008 3177 

3775 
(2672 SMS+1103SMP) 

Prichá
dzajúci 745 913 1085 1181 1355 1551 1570 

1763  
(1374 SMS+ 389 SMP) 

Štatistika k 4.1.2016 
MOBILITA ŠTUDENTOV 
Mobilita odchádzajúcich študentov -  3775 (3545 naplánované v prihláškach) 
- najčastejšie destinácie CZ, DE, ES 
 

Najväčší nárast bol v prípade SMP odchádzajúcich študentov  
z 609 (2013/2014) na 1103 (2014) o 81 %. 
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 Priem.počet mesiacov 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 
SMS (štúdium) 5,0 5,0 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 5 
SMP (stáž) 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 3,21 
SMS+SMP 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 4,8 4,44 

 Priem.mesačný grant 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 

SMS (štúdium) €334,5 €328,1 €334,6 €354,0 €397,0 €389,0 €409,2 413,6 

SMP (stáž) €726,5 €548,1 €531,9 €496,6 €509,1 €506,2 €488,5 504,2 

SMS+SMP €374,7 €353,4 €357,0 €371,0 €412,6 €405,5 €420,8 432 

Výška priem. mes. grantu je ovplynená zastúpením krajín prijímajúcich inštitúcii.  
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MOBILITA  ZAMESTNANCOV VŠ 
Mobilita odchádzajúcich zamestnancov -  1288 (1322 naplánované v prihláškach) 
- najčastejšie destinácie CZ, PL, HU (STA) / ES (STT) 
 

 Počty 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 

Odchád
zajúci 595 687 787 887 976 1155 1296 

1288  
(888 STA+400 STT) 

Prichád
zajúci 718 1009 915 1157 1295 1571 1864 

1636  
(1230 STA+ 406 STT) 

Mierny pokles  v STA odchádzajúcich zamestnancoch o 5 % v porovnaní s minulým 
rokom.  
Väčší pokles v prípade STA prichádzajúcich učiteľov o 13 %.  
Mierny nárast v STT odchádzajúcich zamestnancov o 11 %. 
Mierny pokles v STT prichádzajúcich zamestnancov o 8 %. 
 
 



2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 
Priemerný 
počet dní 6,7737 6,3002 6,0142 6,0321 5,9909 5,8267 4,6442 4,5 

                              
                              
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 

Priemerný 
grant €503,8 €474,4 €486,1 €401,9 €409,7 €428,8 €421,3 646,9 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 
Priemerný 
počet dní 

 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5,9 4,7 4,7 
                              
                              

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014 
Priemerný 

grant 
 €597,3 €574,1 €582,0 €483,2 €492,7 €486,5 €488,4 671,1 

VÝUČBA (STA) 

ŠKOLENIA (STT) 



Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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