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Doterajší priebeh KA103 

2017 

  33 škôl 

  5x 16 mesiacov a 28x 24 mesiacov 

  prerozdelených 11 135 492 € 

 

2018 

  33 škôl 

  7x 16 mesiacov a 26x 26 mesiacov 

  prerozdelených 12 886 626 € 



Doterajší priebeh KA103 
2017 
  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 
 

2018 
  podpísané zmluvy 
  vyplatená prvá splátka – 65 % grantu 
  podpísané a vyplatené dodatky pre špeciálne potreby 
 
 



Čerpanie grantu - Výzva 2017 

  znížený grant:    VŠEM, TUKE, TUZVO a UCM 

 

  zvýšený grant pre študentov: KU, HUAJA, AU 

 

  zvýšený grant pre zamestnancov: PVŠ 

  

  zvýšený grant pre špeciálne potreby: EU 

 

  celkové žiadané navýšenie 48 990 € bolo schválené v plnej výške 

 

  bez druhej splátky zatiaľ UPJŠ, VŠD, ISM,  STU, WSE, BISLA 

 



Nasledujúce úlohy – Výzva 2017 

  

 záverečné správy 16mesačných projektov (29. 11. 2018) 

  UK, UKF, SPU, AOS, AU 

 

  druhé priebežné správy po vyčerpaní 70 % 1. splátky 

  UPJŠ, VŠD, STU, WSE, ISM, BISLA 

 

  záverečné správy 24mesačných projektov (30. 7. 2019) 



Nasledujúce úlohy- Výzva 2018 

  vyúčtovanie prostriedkov MŠVVŠ SR (1. 12. 2018) 

 

  priebežná správa – všetky školy (k 1. 2. 2018) 

 

  záverečná správa 16mesačných projektov  

  (29. 11. 2019) 

  AOS, SPU, AU, TUZVO, UK, UKF, UPJŠ 

 

  záverečná správa 24mesačných projektov (30. 7. 2019) 
 



Dofinancovanie MŠVVŠ SR 
 763 460 € pre výzvu 2018  

  Je určené iba pre mobility študentov. 

  Vzťahuje sa na kalendárny rok = študenti nesmú 

  vycestovať po 31. 12. 2018. 

 

  Vyúčtovanie podávajú len školy, ktoré čerpali príspevok. 

      (Pred vystavením zmluvy je možné príspevok odmietnuť.) 

  formulár mailom + na webovej stránke NA 

  Školy zasielajú elektronicky excel a štatutárom podpísanú 

  verziu poštou do 1. 12. 2018. 

 



Špeciálne potreby 2018 
  deadline žiadostí v máji 2018 

  8 škôl (STU, TUKE, UK, UPJŠ, UMB, PVŠ, ŽU, SPU) 

  všetky žiadosti splnili kritériá oprávnenosti 

  20 schválených žiadostí (z nich 1 STA, 2 SMP) 

  celkovo pridelených 23 110 € 

 

  vyúčtovanie reálnych nákladov pre potreby školy 

     (formuláre na www.erasmusplus.sk) 

  vyúčtovanie sa musí odraziť v MT 

  kópia zmluvy/dodatku s účastníkom + potvrdenia  

  o platbe ako príloha záverečnej správy pre NA 
 

http://www.erasmusplus.sk/


Priebežná správa – Výzva 2018 

  formulár príde mailom v priebehu januára 

  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 – iba k 1. 2. 2019 

  oznámenie o nevyčerpaní časti grantu  

  (vrátené financie sa môžu opäť prerozdeliť) 

 



Užitočné informácie 

  rozvoj pedagogických zručností – veľmi vhodné pre učiteľov, 

  ktorí prišli z praxe 

 

  potvrdenie z CRZ posielať ihneď po zverejnení! (kvôli platbe) 

 

  zmeny štatutárnych zástupcov/ koordinátorov – ihneď poslať 

  kópiu menovacieho dekrétu do NA 

 

  čo sa považuje za prerušenie mobility u študentov? 

 

  čo vymazať a čo ponechať v zmluve s účastníkom? 

 



Otázky?  

 

erasmus@saaic.sk 
 

Ďakujeme. 

 

 


