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Doterajší priebeh projektov 
2016 
 podpísané zmluvy 
 vyplatená prvá splátka – 65 % grantu 
 podpísané a vyplatené dodatky pre špeciálne potreby 
 podaná priebežná správa 
 zníženie a navýšenie niektorých grantov 
 vyplatených 35 % grantu, ak bolo z prvej splátky minutých > 70 % 
 ukončené 16mesačné projekty 
 
2017 
 podpísané zmluvy 
 vyplatená prvá splátka – 65 % grantu 
 podpísané a vyplatené dodatky pre špeciálne potreby 



Špeciálne potreby 

 deadline žiadostí v máji 2017 

 5 škôl (STU, TUKE, UK, UPJŠ, UMB) 

 4 žiadosti nesplnili kritériá oprávnenosti 

 15 schválených žiadostí (z nich 1 STA, 1 SMP) 

 8 celiakia, 2 nevidiaci, diabetes, imobilita/DMO, pľúcna 

     nedostatočnosť, komplikácie skoliózy 

 celkovo pridelených 13 049 € 
 

 vyúčtovanie reálnych nákladov pre potreby školy 

     (formuláre na www.erasmusplus.sk)  

 

 

http://www.erasmusplus.sk/


Najbližšie dôležité termíny 

 k 29. novembru: 

záverečná správa 16mesačných projektov z výzvy 2016 

(UK, UKF, SPU, AOS, AU) 

 

k 1. decembru: 

vyúčtovanie príspevku MŠVVŠ projektov z výzvy 2017 

(všetci okrem AOS, WSE, ISM) 

 



Dofinancovanie z MŠVVŠ SR 
 763 460 € pre výzvu 2017  

 Je určené iba pre mobility študentov. 

 Vzťahuje sa na kalendárny rok = študenti nesmú 

     vycestovať po 31. 12. 2018. 

 Pred vystavením zmluvy je možné príspevok odmietnuť, 

     alebo pred 1. 12. 2017 informovať o nevyčerpaní. 

 Vyúčtovanie podávajú len školy, ktoré čerpali príspevok. 

 Formulár zasiela NA mailom. 

 Školy zasielajú elektronicky excel a štatutárom 

     podpísanú verziu poštou do 1. 12. 2017. 

 



Dôležité termíny – výzva 2016 

 druhé priebežné správy po vyčerpaní 70 % prvej splátky 
(PU, BISLA, SEVŠ, ISM, VŠD) 

 

 k 30. júlu 2018: 

záverečná správa 24mesačných projektov  

 

 

 



Dôležité termíny – výzva 2017 

 k 1. februáru 2018: 

priebežná správa (všetky školy) 
 

 k 29. novembru 2018: 

záverečná správa 16mesačných projektov  

(UK, UPJŠ, SPU, UKF, AU, AOS) 
 

 k 30. júlu 2019: 

záverečná správa 24mesačných projektov 

 



Čerpanie grantov z výzvy 2016 

 znížený grant: VŠD, TUKE a UCM 

 

 zvýšený grant pre študentov: TUZVO, VŠVU, VŠMU, AU 

 

 zvýšený grant pre zamestnancov: TUZVO, VŠVU, VŠMU, ŽU, PVŠ, PU 

  

 zvýšený grant pre špeciálne potreby: EU 

 

 celkové žiadané navýšenie 172 125 € bolo schválené v plnej výške 

 

bez druhej splátky zatiaľ PU, BISLA, SEVŠ, ISM, VŠD 
 



Priebežná správa 2017 
 fomulár zasielame mailom 

 PS = prehľad čerpania financií, napĺňania počtov mobilít a 

     OLS licencií  

(uvádzajú sa spolu všetky uskutočnené i plánované mobility/ licencie) 

 PS = žiadosť o vyplatenie 35 % grantu  

(v prípade vyčerpania aspoň 70 % prvej splátky) 

 možnosť požiadať o navýšenie grantu na mobility alebo 
špeciálne potreby 

 oznámenie o nevyčerpaní časti grantu  

(vrátené financie sa môžu opäť prerozdeliť) 



Užitočné tipy – počet odučených hodín 

 

 

 

Počet dní Výpočet Počet hodín 

8 dní 8 + 8/5 10 

9 dní 8 + 2*8/5 11 

10 dní 8 + 3*8/5 13 

11 dní 8 + 4*8/5 14 

12 dní 8 + 5*8/5 16 

13 dní 16 

14 dní 8*2 16 

15 dní 16 + 8/5 18 

16 dní 16 + 2*8/5 19 

17 dní 16 + 3*8/5 21 

18 dní 16 + 4*8/5 22 

19 dní 16 + 5*8/5 24 

20 dní 24 

21 dní 8*3 24 



Užitočné tipy - rôzne 
 Každé navýšenie grantu podlieha povinnosti CRZ  

    CRZ potvrdenie posielať ihneď po vystavení. 
 

 Problémy, ktoré by mohli viesť k predčasnému návratu, 

    majú študenti ihneď oznámiť vysielajúcej VŠ  

    zapracovanie klauzuly do zmlúv so študentmi?  
 

 

Pokiaľ škola predpokladá, že financie neminie, je potrebné 

    včas informovať NA.  
 

 od 2017 už aj BR, FI, HR, HU, RO a SK jazyky v OLS 

 

 

 



Zmeny v Mobility Tool 

Automatické e-maily 

 oznámenie o existencii projektu  = poistka proti 

     zneužívaniu 

    (príde kontaktnej osobe uvedenej pri prideľovaní PIC kódu) 

 

 oznámenie o zamietnutí záverečnej správy 

 

 

 



Kontakty 
 

erasmus@saaic.sk  
martina.marusincova@saaic.sk 

silvia.mihalikova@saaic.sk 



Ďakujem za pozornosť 

 


