ERASMUS+
Strategické partnerstvá 2017 - sektor školského
vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy,
vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania
dospelých

PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH KATEGÓRIÍ
Bratislava, 6.10.2017

I. ROZPOČTOVÉ KATEGÓRIE ZALOŽENÉ NA
JEDNOTKOVÝCH PRÍSPEVKOCH
Manažment a implementácia projektu
Nadnárodné projektové stretnutia
Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity
Intelektuálne výstupy
Multiplikačné podujatia

II. ROZPOČTOVÉ KATEGÓRIE ZALOŽENÉ NA
REFUNDÁCII REÁLNYCH NÁKLADOV
Podpora na špeciálne potreby
Mimoriadne náklady

I.1 Manažment a implementácia projektu
Aktivita zahŕňa:







riadenie projektu (plánovanie, financie, koordinácia,
komunikácia medzi partnermi, ...)
vzdelávacie materiály v malom rozsahu
miestne projektové aktivity (projektová práca so žiakmi
v triedach, aktivity práce s mládežou, ...)
informovanie a propagácia (brožúry, letáky, informácie na
webových stránkach, ...)
hostenie vzdelávacích aktivít

I.1 Manažment a implementácia projektu
Výpočet výšky grantu
= vynásobením celkového počtu mesiacov trvania projektu
platným jednotkovým príspevkom pre príjemcu
Príspevok na aktivity
koordinujúcej organizácie:

500 EUR na mesiac

Príspevok na aktivity ďalších
zapojených organizácií:

250 EUR na mesiac

Príjemca nie je povinný čerpať jednotkový príspevok z PMI po mesiacoch.

I.1 Manažment a implementácia
projektu
Odstúpenie jedného z partnerov – možnosti:
1. nájdenie nového partnera
2. pokračovanie projektu bez partnera
(prerozdelenie financií v rámci partnerstva, PMI
odstupujúceho partnera vrátiť do NA)
 odstupujúci partner má nárok na financie z PMI
za obdobie aktívneho pôsobenia v projekte, iba
ak sa podieľal na realizácii projektových aktivít
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I.2 Nadnárodné projektové stretnutia
Aktivita zahŕňa:




účasť projektových partnerov na stretnutiach, ktoré hostí iný
projektový partner
stretnutia primárne zamerané na prípravu/koordináciu
ďalších projektových aktivít
príspevok na cestovné náklady a na pobytové náklady (cesta
tam aj späť)

On-line kalkulačka pre určenie príslušných vzdialenostných pásiem:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4.

I.2 Nadnárodné projektové stretnutia
Výpočet výšky grantu
= vynásobením celkového počtu účastníkov príslušným
paušálom
Pre vzdialenostné pásmo
medzi 100 a 1999 km:

575 EUR na účastníka
/stretnutie

Pre vzdialenostné pásmo
2000 km a viac:

760 EUR na účastníka
/stretnutie

SÚ PRIMÁRNE URČENÉ PRE ZAMESTNANCOV ZODPOVEDNÝCH ZA PROJEKT ZO
ZAPOJENÝCH ORGANIZÁCIÍ.

ÚČASŤ ŽIAKOV

JE MOŽNÁ V PRÍPADOCH, POKIAĽ JE PRE ÚČELY STRETNUTIA PRÍNOSNÁ
A JE NÁLEŽITE ODÔVODNENÁ V ZÁVEREČNEJ SPRÁVE.

I.3 Intelektuálne výstupy
Aktivita zahŕňa:

•
•
•
•
•
•

intelektuálne výstupy = hmatateľné výsledky projektu,
vypracované v súlade so schválenou prihláškou
učebné plány
pedagogické materiály a materiály pre prácu s mládežou
otvorené vzdelávacie nástroje
IT nástroje
analýzy/štúdie
VYTVÁRANIE LOGA A WEBU PROJEKTU NIE JE POVAŽOVANÉ ZA
INTELEKTUÁLNY VÝSTUP.

I.3 Intelektuálne výstupy
Výpočet výšky grantu
= vynásobením počtu pracovných dní, počas ktorých zamestnanci
príjemcov vykonávali prácu, jednotkovým príspevkom za deň pre
konkrétne kategórie zamestnancov a krajinu, v ktorej má sídlo
príjemca
Suma v EUR na deň
Manažér
88
Učiteľ/školiteľ/výskumný pracovník,
74
pracovník s mládežou
Technik
55
Administratívny zamestnanec
39
Uvedené sumy platia pre SR.

PRÍSLUŠNÁ

KATEGÓRIA NESÚVISÍ S ODBORNÝM PROFILOM OSOBY, ALE S POZÍCIOU,

KTORÚ DANÁ OSOBA ZASTÁVA VO VZŤAHU K VYTVÁRANIU INTELEKTUÁLNEHO
VÝSTUPU.

I.3 Intelektuálne výstupy
 príjemca musí byť schopný potvrdiť formálny vzťah
s príslušnou osobou, ktorá pracuje na projekte (druh pracovnej
zmluvy)
 každá práca vykázaná v pracovnom výkaze musí mať jasný
priamy súvis s niektorým z intelektuálnych výstupov a nesmie
ísť pri tom o práce v rámci riadenia projektu.
Nesprávne príklady pracovných činností vo výkazoch:
 účasť na nadnárodnom projektovom stretnutí
 príprava dokumentov na NPS, príprava na pracovné stretnutie,
vypracovanie prezentácie, pracovná porada
 mailová korešpondencia partnerom a lokálnym organizáciám,
príprava a komunikácia s účastníkmi workshop-u, komunikácia
s partnermi
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I.4 Multiplikačné podujatia
 príspevok na náklady spojené s organizáciou
konferencií, podujatí zameraných na výmenu
a šírenie intelektuálnych výstupov vytvorených
v rámci projektu
 účastníci= organizácie mimo projektových partnerov
 podpora na multiplikačné podujatia sa poskytuje,
len ak existuje priama súvislosť s intelektuálnymi
výstupmi projektu
 z tejto rozpočtovej kategórie je možné uhradiť
všetky náklady týkajúce sa organizačnej stránky
konferencie
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I.4 Multiplikačné podujatia
Výpočet výšky grantu
= vynásobením počtu účastníkov mimo organizácií
projektových partnerov príslušným paušálom za účastníka
100 EUR na miestneho účastníka (t. j. účastníci z krajiny, v ktorej sa
dané podujatie koná)
200 EUR na medzinárodného účastníka (t. j. účastníci z iných krajín)
NEVZŤAHUJE

SA NA CESTOVNÉ A POBYTOVÉ NÁKLADY ZÁSTUPCOV ÚČASTNÍCKYCH
ORGANIZÁCIÍ ZAPOJENÝCH DO AKCIE.

ROZHODUJÚCIM

KRITÉRIOM JE KRAJINA PÔVODU ÚČASTNÍKA BEZ OHĽADU NA
VZDIALENOSŤ.

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
Aktivita zahŕňa:



príspevok na cestovné náklady účastníkov (vrátane sprevádzajúcich osôb) z
miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť
jednotkový náklad na deň pokrývajúci pobytové náklady účastníkov (vrátane
sprevádzajúcich osôb) počas aktivity

Školiace aktivity v projektoch 2017:




Krátkodobé výmeny skupín žiakov (min 5 dní, okrem dní na
cestovanie)
Krátkodobé spoločné podujatia prípravy zamestnancov (min 3 dni,
okrem dní na cestovanie)
Zmiešaná mobilita učiacich sa – “Blended mobility“ (min 5 dní,
okrem dní na cestovanie + virtuálna mobilita)

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
I.3.1 Cestovné náklady
Výpočet výšky grantu
= vynásobením celkového

počtu účastníkov príslušným
jednotkovým príspevkom pre jednotlivé vzdialenostné pásma
Pre vzdialenostné pásmo medzi 10 a 99 km:
Pre vzdialenostné pásmo medzi 100 a 499 km:
Pre vzdialenostné pásmo medzi 500 a 1999 km:
Pre vzdialenostné pásmo medzi 2000 a 2999
km:

20 EUR na
účastníka
180 EUR na
účastníka
275 EUR na
účastníka
360 EUR na
účastníka

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
Príklad výpočtu – cestovné náklady
Počet
účastníkov
10
6
4

Vzdialenosť
99,34km (Zvolen –
Zakopane)
1858,06 km (Bratislava Madrid)
2409,86 km (Námestovo Lisabon)

Jednotkový
príspevok

Grant

20€

200€

275€

1 650€

360€

1 440€

On-line kalkulačka pre určenie príslušných vzdialenostných pásiem:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4.

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
I.3.2 Individuálna podpora

Výpočet výšky grantu
= vynásobením počtu dní na každého účastníka (vrátane
sprevádzajúcich osôb) jednotkovým príspevkom platným na deň
pre konkrétny typ účastníka
Zamestnanci/sprevádzajúce os. (1.-14. deň)

100 EUR na deň/účastníka

Žiaci (1.-14. deň)

55 EUR na deň/účastníka

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
Príklad výpočtu – individuálna podpora - žiaci
Vysielajúcaprijímajúca
Počet účastníkov
organizáciasídlo

Počet dní

Jednotkový
náklad

Grant

Zvolen – Zakopane

10

7

55€

3850€

Bratislava - Madrid

6

5

55€

1650€

Námestovo -Lisabon

4

9

55€

1980€

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
Príklad výpočtu – individuálna podpora – zam./sprev. osoby
Vysielajúcaprijímajúca
organizácia
(sídlo)

Počet účastníkov

Zvolen –
Zakopane

Počet dní

Jednot
kový
náklad

Grant

10

7

100€

7000€

Bratislava Madrid

6

5

100€

3000€

Námestovo Lisabon

4

9

100€

3600€

I.5 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace
aktivity
Podpora pre účastníkov aktivity, ktorá sa realizuje v ich vlastnej krajine, je
možná, pokiaľ:
1.
aktivita zahŕňa účastníkov z projektových organizácií z aspoň dvoch
rozličných krajín
2.
vzdialenosť medzi miestom odchodu a miestom príchodu účastníkov je
aspoň 10 km.
 Ako vyplácať jednotkové príspevky účastníkom?
Aké sú možnosti v prípade, že si príjemca v projekte nenaplánoval cestovné
alebo pobytové náklady?
 Príjemca musí vedieť dokázať formálny vzťah s osobami, ktoré sa zúčastnia
na nadnárodných vzdelávacích, vyučovacích alebo školiacich aktivitách, či sú do
projektu zapojení ako zamestnanci alebo ako žiaci.

II.1 Podpora na špeciálne potreby
 dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi so zdravotným
postihnutím
Výpočet výšky grantu

= refundácia 100% skutočne vynaložených oprávnených nákladov
Oprávnené náklady

= náklady priamo súvisiace s účastníkmi so zdravotným postihnutím na
mobilitu do zahraničia, ktoré presahujú rámec jednotkových príspevkov
Príklady: špeciálna strava, individuálna preprava, náklady na ubytovanie atď.
Neoprávnené náklady: špeciálne pomôcky na výrobu marketingových materiálov,
špeciálna klávesnica, počítačová myš

PRE DRŽITEĽOV

PREUKAZU FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM.

II.2 Mimoriadne náklady
 príspevok na skutočné náklady spojené so zadaním zákazky
subdodávateľovi alebo s nákupom tovaru a služieb
Výpočet výšky grantu
= refundácia 75% skutočne vynaložených oprávnených
nákladov, t.z. z faktúry príjemcovi preplatená suma len do
výšky 75%
Oprávnené náklady: subkontrakty a platba za tovar a služby
v rozsahu, v akom boli žiadané príjemcom a schválené NA

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
monika.cychova@saaic.sk

