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Úvod 

Čo je Mobility Tool+? 

Mobility Tool+ je informačný systém, ktorý umožňuje príjemcom grantov v programe Erasmus+ vytvárať 
a spravovať informácie o projekte, získavať správy účastníkov mobilít a podávať záverečnú správu 
o projekte národnej agentúre. Národné agentúry používajú Mobility Tool+ na monitorovanie 
a overovanie informácií o projekte, ktoré príjemca do systému zadal, kedykoľvek a kdekoľvek. 

Mobility Tool+ vyvinula a prevádzkuje Európska komisia a používajú ho príjemcovia grantov a národné 
agentúry v rámci decentralizovaných akcií programu. 

Čo sú mobility KA1 a KA3? 

Každá kľúčová akcia programu Erasmus+ sa delí na rôzne typy akcií v závislosti o cieľov programu 
a cieľových skupín. Akcie ďalej zahŕňajú aktivity, ktoré tvoria homogénne skupiny účastníkov a sú uložené 
v nástroji Mobility Tool+ ako mobility. Mobilita znamená vyslanie konkrétnej osoby z krajiny pôvodu do 
cieľovej krajiny, najčastejšie do krajiny programu Erasmus+. Každý účastník mobility má nárok na 
finančnú podporu na cestovné náklady, individuálnu podporu, podporu pre špeciálne potreby, 
mimoriadne náklady, a pod. v závislosti od typu aktivity. Mobility Tool umožňuje príjemcom riadiť všetky 
tieto informácie efektívne a prehľadne. 

A čo Strategické partnerstvá KA2? 

Nástroj Mobility Tool+ podporuje aj Strategické partnerstvá. Hoci v nich nejde o mobility, tieto projekty 
je potrebné riadiť z hľadiska výstupov a výsledkov, obzvlášť v prípade projektov, ktoré sú zamerané na 
tvorbu inovácií. Preto Mobility Tool+ poskytuje všetky potrebné funkcie na vytvorenie a spravovanie 
rozpočtu projektu KA2 v rozpočtových kategóriách Manažment a implementácia projektu, Nadnárodné 
projektové stretnutia, Intelektuálne výstupy a súvisiace Multiplikačné podujatia, Individuálna podpora 
pre účastníkov vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít (tieto sa týkajú najmä projektov zameraných 
na výmenu osvedčených postupov). Organizácie príjemcov grantov majú v Mobility Tool+ možnosť 
vyplniť a podať záverečnú správu národnej agentúre a národná agentúra môže túto záverečnú správu 
následne potvrdiť. 

Ako sú rozdelené úlohy? 

Manažment projektu a jeho obsahu je zodpovednosťou používateľov na strane príjemcu. Osoby, ktoré sú 
uvedené v prihláške projektu ako kontaktná osoba a štatutárny zástupca žiadajúcej organizácie, budú 
mať automaticky prístup k príslušnému projektu v Mobility Tool+. Prístup sa vytvorí prenosom informácií 
o projekte z EPlusLinku. Používatelia na strane národnej agentúry môžu mať tiež prístup do Mobility 
Tool+ na účely monitoringu a overovania.  
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Ako získať prístup 

Ako získať prístup do Mobility Tool+ 

Kontaktná osoba v organizácii príjemcu alebo koordinátora 

Osoby, ktoré boli označené v EPlusLinku - systéme národnej agentúry na riadenie projektov, ako 
kontaktná osoba na strane príjemcu alebo koordinátora, získajú prístup automaticky. Ide zvyčajne o tie 
isté údaje ako v prihláške, pokiaľ sa nezmenili počas výberového procesu. Na emailovú adresu tejto 
osoby odošle systém notifikáciu, že bol projekt vytvorený v Mobility Tool+. Kontaktná osoba môže 
vytvoriť ďalšie kontaktné osoby s možnosťou alebo bez možnosti editovať informácie o projekte v 
Mobility Tool+. 

Nesprávna emailová adresa kontaktnej osoby 

Ak je uvedená nesprávna emailová adresa kontaktnej osoby, národná agentúra by mala zmeniť túto 
adresu v systéme riadenia projektov EPlusLinku a znovu odoslať údaje do Mobility Tool+. 
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Prihlásenie 

Táto časť obsahuje vysvetlenie, ako sa prihlásiť do Mobility Tool+ prostredníctvom ECAS. Emailová 
notifikácia bude zaslaná kontaktnej osobe po vytvorení projektu v Mobility Tool+. 

Výber domény "Externá" 

Pred prihlásením je potrebné zvoliť si správnu doménu. Správnou doménou kontaktné osoby  projektov 
je Externá. Na zadanie domény Externá kliknite na ZMENIŤ DOMÉNU. 

 

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/index.cfm?fuseaction=user.main
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Objaví sa zoznam možností. Vyberte doménu Externá. 

 

 

Prihlásenie 

Zadajte svoje prihlasovacie meno alebo svoju emailovú adresu a svoje heslo. Musí to byť tá istá 
emailová adresa ako adresa, na ktorú bola zaslaná emailová notifikácia o prístupe. Ak túto adresu 
nepoužijete, nezískate prístup k informáciám o projekte. 

 

  

Keď ste vložili svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na PRIHLÁSENIE! 
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Zabudli ste heslo? 

Ak ste stratili svoje heslo pre ECAS alebo potrebujete vytvoriť nové, kliknite na odkaz Zabudli ste heslo? 
a postupujte ďalej podľa inštrukcií. 

  

  

Vytvoriť nový účet 

Na vytvorenie nového konta ECAS kliknite na Vytvoriť nový účet a postupujte ďalej podľa inštrukcií. 
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Pomoc (časté otázky) 

Ak potrebujete pomoc alebo si chcete prečítať časté otázky, kliknite na Pomocník. 
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Automatické notifikácie 

Notifikácie sa štandardne odosielajú kontaktnej osobe v organizácii príjemcu, ktorá je uvedená 
v EPlusLinku. Adresáta notifikácií  možno zmeniť v Mobility Tool+ označením inej osoby v organizácii 
príjemcu ako Preferovaný kontakt. Notifikácie sú v anglickom jazyku, ale môžu byť odosielané aj v jazyku 
národnej agentúry, ak existuje preklad používateľského rozhrania do daného jazyka. 

Vytvorenie projektu v Mobility Tool+ 

Keď sa vytvorí projekt v Mobility Tool+, kontaktnej osobe v organizácii príjemcu sa odošle notifikácia. 
Emailová správa obsahuje inštrukcie, ako sa prihlásiť do Mobility Tool+ prostredníctvom ECAS. Ak ešte 
nemáte konto ECAS, podľa inštrukcií sa najskôr v systéme ECAS zaregistrujte. 

 

Aktualizácia projektu 

Keď sa informácie o projekte v Mobility Tool+ aktualizujú, kontaktnej osobe sa odošle správa podobná 
správe v nasledujúcej ukážke. Kontaktná osoba v Mobility Tool+ je označená ako Preferovaný kontakt 
a možno ju zmeniť na inú osobu v organizácii príjemcu. 
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 Menu a navigácia 

Domovská stránka 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Po prihlásení do nástroja sa vám otvorí domovská stránka nasledovne: 

1. Zobrazí sa okno Zoznam projektov. 
2. Systém vám umožní výber zo zoznamu jazykov a zmenu jazyka používateľského rozhrania. 
3. Uprostred horného okraja obrazovky vidíte, kto je prihlásený do nástroja. 
4. Vedľajšie okno obsahuje popis nástroja Mobility Tool+. 
5. Údaje o projekte sú zoradené podľa programu a čísla zmluvy o poskytnutí grantu. 

6. Pri projektoch KA2 je vedľa referenčného čísla projektu uvedený typ vášho prístupu. 
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Rozdiel medzi vstupom do projektov KA1 a KA3 a projektov KA2 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Prístup k projektom KA1 sa líši od prístupu k projektom KA2. 

1. Keď kliknete na projekt KA2 v Zozname projektov, systém otvorí novú stránku v prehliadači. 
Všimnite si, že všetky projekty KA2 sú zvýraznené modrou farbou. 

2. Keď kliknete na projekt KA1 v Zozname projektov, projekt sa otvorí na tej istej stránke 
prehliadača. 
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Rozdiel medzi záložkami v projektoch KA1 a KA3 a projektoch KA2 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Záložky v projektoch KA1 a KA3 sa odlišujú od záložiek v projektoch KA2. 

Záložky v KA1 a KA3 sa zobrazujú v štruktúre, ktorá umožňuje manažment mobilít v záložke s názvom 
Mobility. 

 

 

Záložky v KA2 sa zobrazujú v štruktúre, ktorá rozdeľuje jednotlivé aktivity a manažment do viacerých 
záložiek. 
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Funkcie zoznamov 

V tejto časti sú vysvetlené bežné funkcie zoznamov, ktoré sa nachádzajú v celom Mobility Tool+, 
napríklad v záložke Organizácie alebo Kontakty. Ikonky triedenia a exportovania zoznamov zostávajú 
rovnaké na každej obrazovke, rovnako ako ikonky upravovania, vymazania alebo náhľadu. 

Hľadať 

Na rýchle vyhľadanie informácie v každej záložke zadajte, napríklad, názov organizácie v poli Hľadať. 

Výsledok sa zobrazí vo forme zoznamu. 

 

  

  
 

Výber 

 Funkcia Výber umožňuje označenie alebo zrušenie označenia všetkých riadkov s detailmi. 

 

Kliknutím na rádiové tlačidlo si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností: Všetky, ŽIADNY alebo 
opačný. 
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V nasledujúcej ukážke bola zvolená možnosť Všetky. 

 

V závislosti od záložky, v ktorej vyberáte dáta, sa objaví tlačidlo Vymazať záznamy. 

 

 

 

Export 

Tlačidlo Export umožňuje exportovanie vybraných údajov a výber formátu z nasledujúcich troch možností: 
PDF, XLS alebo CSV. 
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V nasledujúcej ukážke bol zvolený formát PDF. 

 

Objaví sa správa, ktorá vám umožní otvoriť súbor v PDF. 
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Náhľad 

Na zobrazenie riadku s detailmi kliknite na ikonku náhľadu. 

 

  

Upraviť 

Na úpravu riadku s detailmi kliknite na ikonku s ceruzkou. 

  

Otvorí sa okno s detailmi. Tu možno údaje upraviť. 
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Vymazať 

Na vymazanie riadku s detailmi kliknite na ikonku s košom. 

  

Späť na zoznam 

K návratu na zoznam s detailmi použite tlačidlo Späť na zoznam. 

 

 Vrátite sa na zoznam s riadkom(ami) s detailmi. 
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Informácie o projekte 

Strana „Informácie o projekte" 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Keď kliknete na Číslo zmluvy na domovskej stránke Mobility Tool+, otvorí sa nová obrazovka 
s informáciami o projekte Informácie o projekte.  

Najdôležitejšie údaje o projekte sú uvedené v nasledujúcich poliach: Informácie o kontexte, Národná 
agentúra, Informácie o projekte, Informácie o organizácii príjemcu a Prístup k projektu. Zobrazuje sa tu 
aj História informácií, kde sú uvedené podrobnosti o vytvorení projektu v Mobility Tool+, poslednej 
aktualizácii a osobe (alebo systéme), ktorá(ý) projekt naposledy aktualizoval(a).  

Všimnite si, že záložky, ktoré obsahujú informácie o projektoch v KA1 a KA3 sa líšia od projektov KA2, ale 
polia s obsahom sú rovnaké. Viac informácií o rozdieloch medzi Informáciami o projekte v rozhraní 
projektov KA1 a KA3 a projektov KA2 nájdete v časti Menu a navigácia. 

 

Zmeny v „Informáciách o projekte" 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Detaily projektu ako názov projektu, číslo zmluvy, začiatok a ukončenie projektu sa v nástroji meniť 
nemôžu. O zmenu týchto údajov je potrebné požiadať národnú agentúru. 

Je možné pridať alebo odstrániť kontaktné osoby, mobility a účastníkov, ako aj upravovať  aktuálne 
informácie v rozpočte. Viac informácií o úprave údajov nájdete v príslušných častiach príručky. 
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Ako spravovať organizácie 

Vo väčšine kľúčových akcií sa údaje organizácií nedajú meniť v Mobility Tool+, ale podliehajú povinnosti 
požiadať o dodatok k zmluve.  

Údaje o organizácii, ktoré sú uložené v URF (Príručka k URF a účastníckemu portálu), je potrebné 
aktualizovať  v URF, skôr než bude môcť národná agentúra upraviť údaje v EPlusLinku. 

Hneď ako sa zmeny udiali, aktualizované údaje sú odoslané do Mobility Tool+. 

Kontaktná osoba organizácie príjemcu alebo koordinátora obdrží notifikáciu, keď sú aktualizované 
informácie odoslané do Mobility Tool+. 

 Otvoriť zoznam „Organizácie" 

V lište so záložkami kliknite na záložku s názvom Organizácie. 

  

 Otvorí sa zoznam organizácií. 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/manualurf_en.pdf
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Pozrieť informácie o organizácii 

Kliknite na ikonku náhľad, aby sa otvorila obrazovka Informácie o organizácii. 

 

 

Informácie o organizácii nie sú aktualizované? 

Informácie o organizácii sa vo väčšine kľúčových akcií aktualizujú na základe žiadosti o dodatok k zmluve 
a mali by byť najskôr aktualizované v URF, a potom v EPlusLinku národnou agentúrou. 
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Upraviť informácie o organizácii 

V niektorých kľúčových akciách, napr. KA103 a KA107 je možné pridať údaje ďalších organizácií. Tieto 
„hostiteľské“ organizácie spravuje príjemca. 

V tomto prípade sa na obrazovke objavia nové ikonky, ktoré umožnia úpravu (ikonka s ceruzkou) alebo 
vymazanie (ikonka s košom) organizácie. 

Prosím, zapamätajte si, že nemôžete vymazať organizáciu, ktorá sa spája s mobilitou alebo aktivitou. 
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Ako spravovať kontaktné osoby 

Kontaktná osoba projektu, ktorá je uvedená v prihláške, automaticky obdrží email, keď je projekt 
vytvorený v Mobility Tool+. Kontaktná osoba môže vytvoriť ďalších používateľov v organizáciách. 
Možnosť editovať projekt môžu dostať aj iné osoby v organizácii koordinátora alebo príjemcu. Možnosť 
náhľadu do projektu možno prideliť aj v projektoch KA2. 

1. Kliknite na referenčné číslo projektu 

Kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt otvorili. 
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2. Kliknite v menu na „Kontakty" 

 

Zobrazí sa zoznam kontaktných osôb. Ide o kompletný zoznam kontaktných osôb z prihlášky.  
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3. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ 

Na vytvorenie novej kontaktnej osoby kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ a vyplňte údaje o osobe. 
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4. Vyplňte údaje 

4.1. Vyberte organizáciu 

Vyberte organizáciu z rozbaľovacieho zoznamu. Výber má vplyv na to, ktoré polia na zaškrtnutie sú 
aktívne. 

Pole štatutárneho zástupcu príjemcu nie je aktívne. Iba ak je kontaktná osoba označená ako štatutárny 
zástupca v systéme riadenia projektov národnej agentúry EPlusLinku, bude toto políčko zaškrtnuté. 

 

4.2. Povolíte prístup k projektu? 

V závislosti od vybranej organizácie sa ponúka viacero možností prístupu k projektu (polia na 
zaškrtnutie). Označte pole, aby ste kontaktnej osobe umožnili editovanie projektu alebo jej prístup 
k informáciám o projekte v Mobility Tool+ vôbec nepovolili. 

V projektoch KA1 a KA3 majú kontaktné osoby príjemcu iba možnosť editovať. 

V projektoch KA2 (okrem partnerstiev zložených výlučne zo škôl) môže kontaktná osoba z účastníckej 
organizácie dostať možnosť nahliadať do projektu bez možnosti editovať informácie o projekte. 

V projektoch KA201 (výzva 2014) resp. KA219 (od roku 2015) - partnerstvách zložených výlučne zo škôl 
môžu kontaktné osoby z účastníckych organizácií dostať prístup k projektu s možnosťou náhľadu projektu 
koordinátora. Kontaktné osoby z koordinujúcej organizácie majú možnosť vidieť projekty všetkých 
účastníckych organizácií. 
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4.3. Označíte ako „preferovaný kontakt“? 

Zaškrtnutím poľa Preferovaný kontakt sa zvýrazní kontaktná osoba v zozname organizácií ako 
preferovaný kontakt za túto organizáciu. Každá organizácia môže mať iba jeden preferovaný kontakt. 
V organizácii príjemcu bude preferovaná kontaktná osoba dostávať automatické notifikácie, keď národná 
agentúra aktualizuje projekt v EPlusLinku a znovu odošle do Mobility Tool+. Štandardne je touto osobou 
kontaktná osoba uvedená v prihláške, ale je možné túto úlohu prideliť inej novovytvorenej kontaktnej 
osobe v Mobility Tool+. 

 

4.4. Označíte ako „štatutárny zástupca“? 

 Zapamätajte si, prosím, že údaje štatutárneho zástupcu nie je možné meniť v Mobility Tool+. Na 
zmenu údajov štatutárneho zástupcu podajte žiadosť o dodatok k zmluve. 

Pole na zaškrtnutie štatutárneho zástupcu nie je aktívne.  Iba ak je kontaktná osoba označená ako 
štatutárny zástupca v systéme riadenia projektov národnej agentúry EPlusLinku, bude toto políčko 
zaškrtnuté. 

4.5. Kontaktné údaje sú „rovnaké ako organizácia“? 

Kliknite na „Rovnaká ako organizácia“, aby sa skopírovali adresa a telefónne čísla organizácie do údajov 
kontaktnej osoby. 
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5. Kliknite na „Uložiť“ 

 Na uloženie údajov kliknite na tlačidlo „Uložiť“. 

 

  

6. Kliknite na ikonku Vymazať 

Kliknite na ikonku s košom, aby ste vymazali kontaktnú osobu. 

 Zapamätajte si prosím, že štatutárny zástupca sa nedá vymazať. 
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Ako spravovať mobility v projektoch KA1 a KA3 

Čo sú mobility KA1 a KA3? 

Každá kľúčová akcia programu Erasmus+ sa delí na viacero typov akcií v závislosti od cieľov programu 
a cieľových skupín. Vo vnútri akcií sú aktivity, ktoré rozdeľujú typy akcií na homogénne skupiny 
účastníkov zaznamenané v Mobility Tool+ ako mobility. Mobilita znamená vyslanie konkrétneho 
jednotlivca z krajiny pôvodu do cieľovej krajiny, zvyčajne do krajiny programu. Podľa typu aktivity každý 
účastník mobility v programe Erasmus+ má nárok na finančný príspevok na cestovné náklady, 
individuálnu podporu, podporu pre špeciálne potreby, mimoriadne náklad a pod. Mobility Tool+ 
umožňuje príjemcom grantov spravovať tieto informácie koherentným a zmysluplným spôsobom. 

Ako spravovať aktivity v projektoch KA2 

A čo Strategické partnerstvá KA2? 

Nástroj Mobility Tool+ podporuje aj Strategické partnerstvá. Hoci v nich nejde o mobility, tieto projekty 
je potrebné riadiť z hľadiska výstupov a výsledkov, obzvlášť v prípade projektov, ktoré sú zamerané na 
tvorbu inovácií. Preto Mobility Tool+ poskytuje všetky potrebné funkcie na vytvorenie a spravovanie 
rozpočtu projektu KA2 v rozpočtových kategóriách Manažment a implementácia projektu, Nadnárodné 
projektové stretnutia, Intelektuálne výstupy a súvisiace Multiplikačné podujatia, Individuálna podpora 
pre účastníkov vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít (tieto sa týkajú najmä projektov zameraných 
na výmenu osvedčených postupov). Organizácie príjemcov grantov majú v Mobility Tool+ možnosť 
vyplniť a podať záverečnú správu národnej agentúre a národná agentúra môže túto záverečnú správu 
následne potvrdiť. 

Informácie o projekte 

Keď je v Mobility Tool+ vytvorený projekt, informácie o projekte sa uložia pod rôznymi záložkami, ako 
napr. Organizácie a Kontakty. Schválený rozpočet je možné nahliadať v záložke Rozpočet. Detaily 
o aktivitách v rámci položiek Manažment and implementácia projektu (PMI), Intelektuálne výstupy (IV), 
multiplikačné podujatia (MP) a Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity (VVŠ) sú uvedené, ale 
neobsahujú sumy nákladov týchto aktivít. Tieto položky možno upraviť v rámci príslušných záložiek. Tieto 
položky môže upraviť národná agentúra po schválení dodatku k zmluve o grante alebo po kontrole 
príjemcu. 

Väčšina súm nákladov sa vypočíta automaticky na obrazovke po zadaní počtu účastníkov 
alebo vzdialenostného pásma. 
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„Webová služba centrálnych sadzieb“ je zodpovedná za validáciu a výpočet nákladov, ako sú cestovné 
náklady, individuálna podpora, podpora na organizáciu, jazyková podpora, jednotka kurzových 
poplatkov, všetky navýšenia grantov a celkové sumy. Zabezpečuje jednotné dodržiavanie pravidiel 
validácie a postupov vo výpočtoch v rôznych IT systémoch. 

Väčšina záložiek sa otvára v podobe zoznamu, kde sú uvedené aktivity alebo položky. Často tieto aktivity 
po otvorení obsahujú ďalšie zoznamy položiek, ako napríklad účastnícke organizácie, účastníkov alebo 
zdroje. Rovnako pri vytvorení nových položiek je najskôr potrebné uložiť základné informácie ako názov 
alebo miesto konania,  a až potom je možné pridať zoznam účastníkov alebo organizácií. 

Funkcie týchto zoznamov sú vysvetlené v časti Funkcie zoznamov. Ako vyplniť detaily sa dozviete 
z  inštrukcií v príslušných častiach príručky. 

Kto môže spravovať projekt a kto do neho nahliadať? 

Štandardne v projektoch KA2 má možnosť nahliadať do projektu a editovať informácie o projekte osoba, 
ktorá je uvedená v prihláške ako kontaktná osoba koordinujúcej organizácie. Kontaktné osoby 
v partnerských organizáciách môžu tiež získať prístup k nahliadaniu do projektu. 

V partnerstvách KA201 (výzva 2014) resp. KA219 (od roku 2015) zložených výlučne zo škôl môžu 
kontaktné osoby nahliadať do svojich projektov a editovať ich a tiež nahliadať do projektu koordinátora. 
Koordinujúca organizácia môže nahliadať do všetkých partnerských organizácií. 
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Manažment a implementácia projektu 

Obrazovka Manažment a implementácia projektu umožňuje zapisovať náklady aktivít ako sú napríklad 
plánovanie, financie, koordinácia a komunikácia medzi partnermi. 

1. Kliknite na referenčné číslo projektu 

Kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt otvorili. 
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2. Kliknite na záložku Manažment a implementácia projektu 
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3. Vyberte účastnícku organizáciu 

Vyberte organizáciu, ktorej chcete prideliť náklady PMI. 

Táto časť obsahuje informácie o príspevkoch na aktivity účastníckych organizácií ako je projektový 
manažment (plánovanie, financie, koordinácia a komunikácia medzi partnermi, atď.) podľa konkrétnej 
zazmluvnenej dĺžky trvania projektu. 

PMI, ktoré sú uložené v systéme riadenia projektov národnej agentúry EPlusLinku, sa objavia v tomto 
zozname len s uvedením účastníckej organizácie. 

Všetky ďalšie informácie je potrebné doplniť úpravou vybranej položky PMI. Celkovú schválenú sumu 
v tejto položke  vidno na obrazovke zhrnutia rozpočtu. 

Celková upravená suma za všetky organizácie nesmie presiahnuť schválenú sumu alebo byť nižšia ako 
80 % schválenej sumy. 

V partnerstvách zložených výlučne zo škôl sa tu uvádza iba organizácia príjemcu. 
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4. Kliknite na ikonku s ceruzkou (Upraviť) a zadajte Celkovú sumu (upravenú) 

Manuálne zadajte celkový grant na PMI pre konkrétnu organizáciu: 

  

 

  

5. Kliknite na ikonku Uložiť 
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6. Pridajte komentár 

Pridajte komentár, ak sa suma odlišuje od celkovej vypočítanej sumy. Dodržiavajte pri tom celkovú 
povolenú sumu. Kliknite na Uložiť. 
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Nadnárodné projektové stretnutia KA2 v Mobility Tool+  

Táto časť vysvetľuje, ako pridať do Mobility Tool+ údaje o novom nadnárodnom projektovom stretnutí. 
Nadnárodné projektové stretnutia sú podujatia organizované jednou z účastníckych organizácií s cieľom 
implementácie a koordinácie projektu. Funkcie na obrazovke umožňujú vytvoriť zoznam nadnárodných 
projektových stretnutí, uviesť počet ich účastníkov a súvisiace náklady. 

1.  Kliknite na referenčné číslo projektu 

Na domovskej stránke Mobility Tool+ kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt 
otvorili. 
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2. Otvorte záložku "Nadnárodné projektové stretnutia" 

Nadnárodné projektové stretnutia (NPS), ktoré sú uložené v systéme riadenia projektov národnej 
agentúry EPlusLinku, sa v tomto zozname neobjavia pri vytvorení projektu a neaktualizujú sa. Celkový 
rozpočet plánovaný na NPS sa nachádza v záložke Rozpočet. 

Tieto záznamy je potrebné pridať spolu s počtom účastníkov a celkovými nákladmi za každé stretnutie. 
Počty účastníkov by mali byť zoskupené podľa vzdialenostných pásem a nákladov. 

Ak ide o projekt " KA201 (výzva 2014) resp. KA219 (od roku 2015) – Strategické partnerstvá v školskom 
vzdelávaní" označený ako „Iba školy?“ vysielajúcou organizáciou je vždy organizácia príjemcu. 

 

 

3. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ 

Na vytvorenie nového stretnutia a jeho špecifických cieľov v kontexte všeobecného cieľa koordinácie 
a implementácie projektu kliknite na tlačidlo +vytvoriť. 
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4. Vyplňte údaje o stretnutí 

Vyplňte detaily (prázdne polia) o každom stretnutí. 

Zadajte názov stretnutia, vyberte prijímajúcu organizáciu (prijímajúca krajina a mesto sa doplnia 
automaticky) a zmeňte dátum začiatku a ukončenia stretnutia. Stretnutie sa musí konať v čase medzi 
začiatkom a ukončením projektu - dátumami, ktoré sú uvedené v záložke Detaily. 

V prípade projektov S2S môže byť vysielajúcou organizáciou iba organizácia príjemcu. 

Po vyplnení všetkých povinných polí sa objavia tlačidlá „Zrušiť“ a „Uložiť“. 

 Prijímajúca organizácia nemôže byť zároveň vysielajúcou organizáciou v rámci toho istého stretnutia. 
Výnimka je povolená iba v nasledujúcom prípade: 

Prijímajúca organizácia môže vyslať svojich účastníkov a uhradiť im cestovné náklady, ak ide o vzdialenosť 
minimálne 100 km (>= 100 km). 
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5. Kliknite na "Uložiť", aby ste uložili údaje a pridali účastníkov 
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6. Objaví sa časť venovaná účastníkom 

V časti s názvom „Účastníci“ môžete vytvoriť nové záznamy o jednotlivých účastníkoch alebo celej skupine 
účastníkov. Účastníci by mali byť zoskupení podľa vzdialenostného pásma. 
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7. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ a pridajte formulár Účastníci 

Na vytvorenie prezenčnej listiny s údajmi o všetkých účastníkoch každého stretnutia kliknite na tlačidlo 
+vytvoriť. 
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8. Vyplňte detaily 

Polia „Vysielajúca krajina“ a „Vysielajúce mesto“ sa doplnia automaticky na základe údajov organizácií, 
ktoré sú vybrané v detailoch o stretnutí.  

Vyplňte pole „Vzdialenostné pásmo“. Ak nie je známe vzdialenostné pásmo, kliknite na Odkaz na 
kalkulačku vzdialenosti.  

Keď sa vypočíta vzdialenostné pásmo, automaticky sa vyplnia polia Grant na účastníka, Celková suma 
(vypočítaná) a Celková suma (upravená). 
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9. Kliknite na tlačidlo „Uložiť“ 
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10.  Objaví sa zoznam „Účastníci“ 

Po kliknutí na uložiť sa vrátite do predchádzajúceho okna. 

Novovytvorené detaily sa zobrazia v riadku v zozname účastníkov. V prípade potreby kliknite na tlačidlo 
vytvoriť, aby ste pridali ďalšie záznamy účastníkov. 
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11.  Kliknite na „Späť na zoznam“, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu 
obrazovku 

 

 

12.  Kliknite na ikonku Upraviť 

Ak potrebujete vykonať zmeny, kliknite na ikonku s ceruzkou a upravte údaje. 
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13.  Kliknite na ikonku vymazať, aby ste vymazali údaje 

Ak potrebujete vymazať záznam, kliknite na ikonku s košom a vymažte údaje. K náhľadu bez editovania 
kliknite na ikonku náhľad. 
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Intelektuálne výstupy  

Táto časť vysvetľuje, ako v Mobility Tool+ spravovať zoznam Intelektuálnych výstupov. Intelektuálne 
výstupy sú hmotné výsledky projektu, ako napríklad kurikulá, pedagogické materiály, otvorené 
vzdelávacie zdroje (OER), IT nástroje, analýzy, štúdie, metódy a pod. 

Obrazovka umožňuje príjemcovi vytvoriť presný zoznam zrealizovaných intelektuálnych výstupov. 
Rovnako umožňuje uviesť vzniknuté náklady podľa jednotlivých kategórií zamestnancov potrebných na 
produkciu. 

1.  Kliknite na referenčné číslo projektu 

Na domovskej stránke Mobility Tool+ kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt 
otvorili. 
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2. Otvorte v menu položku „Intelektuálne výstupy“ 

Objaví sa zoznam Intelektuálne výstupy. 

Intelektuálne výstuy uložené v systéme riadenia projektov národnej agentúry EPlusLinku sa zobrazia 
v tomto zozname. Sumy v jednotlivých kategóriách personálnych nákladov však nie sú uvedené, je 
potrebné ich pridať ku každému intelektuálnemu výstupu. Celková suma schváleného grantu na 
Intelektuálne výstupy je viditeľná v záložke Rozpočet a v dolnej časti obrazovky. 

V partnerstvách zložených výlučne zo škôl sa objavia intelektuálne výstupy príjemcu. 
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3. Upraviť intelektuálny výstup 

Na úpravu intelektuálneho výstupu kliknite na ikonku s ceruzkou. 

 

 

4. Kliknite na „+vytvoriť“, aby ste pridali údaje organizácie 

Intelektuálne výstupy sa objavia na obrazovke s detailmi z EPlusLinku. Kliknite na +vytvoriť a pridajte 
detaily organizácie. 
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5. Vyberte organizáciu a vyplňte údaje 

Vyberte organizáciu a vyplňte údaje o intelektuálnom výstupe.  

Po vyplnení poľa Počet odpracovaných dní na tvorbe výstupu sa polia Celková suma (vypočítaná) 
a Celková suma (upravená) vyplnia automaticky v každej kategórii. 
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6. Kliknite na „Uložiť“ 

Kliknite na tlačidlo Uložiť, aby ste uložili dáta, a vráťte sa do zoznamu aktuálnych intelektuálnych 
výstupov. 
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7. Náhľad nákladov organizácie 

Po kliknutí na Uložiť sa objaví obrazovka aktuálnych intelektuálnych výstupov. Náklady organizácie, 
ktoré ste práve zadali do intelektuálneho výstupu, sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. V partnerstvách 
zložených výlučne zo škôl je možné pridať iba jeden riadok pre organizáciu príjemcu. K návratu do 
zoznamu intelektuálnych výstupov kliknite na Späť na zoznam. 
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8. Kliknite na „+vytvoriť“ 

Ak potrebujete pridať nový intelektuálny výstup, kliknite na tlačidlo +vytvoriť. 

 

 

9. Vyplňte údaje o novom intelektuálnom výstupe 

Vyplňte prázdne polia. 

 Zapamätajte si, že dátum začiatku a ukončenia intelektuálneho výstupu musí byť v rámci trvania 
projektu (vrátane dátumov začiatku a ukončenia projektu), ako je zadané v záložke Detaily. 
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10.  Kliknite na „Uložiť“ 

Na uloženie informácií kliknite na tlačidlo Uložiť. 

 

 

11.  Vymazať intelektuálny výstup 

Intelektuálny výstup sa vymaže kliknutím na ikonku s košom. 
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Multiplikačné podujatia 

Táto časť vysvetľuje, ako v Mobility Tool+ spravovať zoznam multiplikačných podujatí. 

Multiplikačné podujatia sú národné alebo nadnárodné konferencie, semináre alebo iné podujatia, ktoré 
sa organizujú s cieľom šíriť intelektuálne výstupy projektu. Náklady súvisiace s ich organizáciou možno 
pokryť z grantu. 

1.  Kliknite na referenčné číslo projektu 

Na domovskej stránke Mobility Tool+ kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt 
otvorili. 
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2. Otvorte v menu položku „Multiplikačné podujatia" 

Zobrazí sa zoznam multiplikačných podujatí. Položky v zozname možno upravovať a pridávať nové. 

Zoznam obsahuje všetky multiplikačné podujatia, ktoré sú uvedené v EPlusLinku, ale nie všetky detaily. 
Multiplikačné podujatie je potrebné upraviť a uviesť náklady a počty účastníkov. 

Zapamätajte si, že suma nemôže presiahnuť 120 % alebo byť nižšia ako 80 % schválenej sumy. Tento 
rozsah je uvedený v záložke Rozpočet spolu s celkovou schválenou sumou na multiplikačné podujatia. 

 

 

3. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ 

Nové multiplikačné podujatie sa vytvorí kliknutím na tlačidlo +vytvoriť. 

 V prípade partnerstiev zložených výlučne zo škôl je možné vytvoriť multiplikačné podujatia iba 
v organizácii príjemcu. 
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4. Vyplňte detaily 

Vyplňte detaily o podujatí. 

Pri multiplikačných podujatiach, ktoré nie sú automaticky vytvorené z EPlusLinku, vyberte z rolovacieho 
menu jeden z preddefinovaných identifikačných kódov v rozsahu od E1 do E999. 

 Zapamätajte si, že maximálna povolená suma na multiplikačné podujatia je 30.000€. 

Dátum začiatku a ukončenia podujatia musí byť vždy v rámci trvania projektu, ako je zadané v záložke 
Detaily. Prípadnú zmenu tohto trvania je potrebné vykonať v EPlusLinku. 
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5. Kliknite na „Uložiť“ 

Údaje sa uložia kliknutím na tlačidlo Uložiť.  
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6. Upraviť „multiplikačné podujatie“ 

Podujatie sa upravuje kliknutím na ikonku s ceruzkou. 

  

 

7. Vymazať „multiplikačné podujatie“ 

Podujatie sa vymaže kliknutím na ikonku s košom. 
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Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity  

Táto časť vysvetľuje, ako v Mobility Tool+ spravovať zoznam vzdelávacích, vyučovacích a školiacich 
aktivít.  

Strategické partnerstvo môže zahŕňať aj nadnárodné vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity,  pričom 
cestovné náklady, individuálna podpora a jazyková príprava môžu byť pokryté z grantu. Tieto aktivity 
musia byť zdôvodnené pridanou hodnotou, ktorú prinášajú do projektu. 

1.  Kliknite na referenčné číslo projektu 

Na domovskej stránke Mobility Tool+ kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt 
otvorili. Otvorí sa nová záložka v prehliadači. 
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2. Otvorte v menu položku „Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity“ 

Otvorí sa zoznam vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít alebo VVŠ. V zozname sú všetky VVŠ, 
ktoré sú zadané v EPlusLinku. Tieto položky je potrebné upraviť a pridať informácie o počte účastníkov a 
nákladoch. 

 

 

3. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ 

Nová vzdelávacia, vyučovacia a školiaca aktivita sa pridáva kliknutím na tlačidlo +vytvoriť. 
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4. Vyplňte detaily 

Zobrazí sa sekcia aktivity. Zapamätajte si, že zoznam účastníkov možno pridať až po vyplnení sekcie 
aktivity. Vyplňte príslušné údaje o aktivite (prázdne polia). 

 

 

5. Kliknite na „Uložiť“ 

Detaily o aktivite sa uložia kliknutím na tlačidlo Uložiť. Teraz možno pridať zoznam účastníkov. 
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6. Pridajte účastníka 

Nového účastníka možno pridať kliknutím na tlačidlo +vytvoriť v sekcii Účastníci. 

V prípade projektov KA201 (výzva 2014) resp. KA219 (od roku 2015) – Strategické partnerstvá 
v školskom vzdelávaní označených ako Iba školy je vysielajúcou organizáciou vždy organizácia príjemcu. 
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7. Vyplňte údaje o "účastníkovi" 

Vyplňte príslušné údaje o účastníkoch (prázdne polia). 
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8. V prípade potreby použite tlačidlo „kompaktný náhľad“ 

Ak je to potrebné, použite tlačidlo kompaktný náhľad. Táto funkcia obmedzí náhľad na najdôležitejšie 
a povinné polia. Na opätovné rozšírenie náhľadu kliknite na to isté tlačidlo. 

 

 

 



 

66 
 

9. Kliknite na „Uložiť“ 

Údaje o účastníkovi aktivity sa uložia kliknutím na tlačidlo Uložiť.  
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10.  Kliknite na „Späť na zoznam“ 

Po kliknutí na Uložiť sa údaje o účastníkovi zobrazia v zozname Účastníci. Údaje možno upravovať alebo 
vymazať kliknutím na príslušné ikonky v zozname. 

Do náhľadu zoznamu všetkých vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít sa vrátite kliknutím na Späť 
na zoznam. 
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Podpora pre špeciálne potreby 

Účastníci so špeciálnymi potrebami majú v rámci strategických partnerstiev nárok na zvláštnu finančnú 
podporu. 

1. Kliknite na referenčné číslo projektu 

Na domovskej stránke Mobility Tool+ kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt 
otvorili. Otvorí sa nová záložka v prehliadači. 
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2. Otvorte v menu položku „Podpora pre špeciálne potreby“ 

Zobrazí sa zoznam Podpora pre špeciálne potreby. V zozname sú uvedené všetky položky Podpory pre 
špeciálne potreby, ktoré sú zadané v EPlusLinku. 

Tieto položky možno upravovať a pridať k nim ďalšie informácie. 

 

 

3. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ 

Na vytvorenie nového riadka nákladov Podpory pre špeciálne potreby kliknite na tlačidlo +vytvoriť. 
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4. Otvorí sa okno „Detaily o podpore pre špeciálne potreby“ 

 

 

5. Vyplňte „Detaily o podpore pre špeciálne potreby“ 

Doplňte údaje (prázdne polia). 
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6. Kliknite na „Uložiť“ 

Údaje sa uložia kliknutím na tlačidlo Uložiť. Následne sa v zozname Podpora pre špeciálne potreby 
zobrazí riadok s detailmi.  
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7. Upraviť „Podporu pre špeciálne potreby“ 

Na úpravu riadku v Podpore pre špeciálne potreby kliknite na ikonku s ceruzkou, aktualizujte údaje 
a kliknite na Uložiť. 

 

 

8. Vymazať „Podporu pre špeciálne potreby“ 

Riadok v Podpore pre špeciálne potreby možno vymazať kliknutím na ikonku s košom. 
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Mimoriadne náklady 

Táto časť vysvetľuje, ako v Mobility Tool+ spravovať „mimoriadne náklady“. 

Mimoriadne náklady okrem iného zahŕňajú subkontrahovanie a nákup tovarov/služieb. Ak pridávate 
mimoriadne náklady, musíte uviesť aj komentár na obrazovke rozpočtu. 

1. Kliknite na referenčné číslo projektu 

Na domovskej stránke Mobility Tool+ kliknite na referenčné číslo projektu (číslo zmluvy), aby ste projekt 
otvorili. Otvorí sa nová záložka v prehliadači. 
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2. Otvorte v menu položku „Mimoriadne náklady“ 

Kliknite v menu na položku Mimoriadne náklady. 

 

 

Otvorí sa okno Mimoriadne náklady. 
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3. Kliknite na tlačidlo „+vytvoriť“ 

Nový riadok s detailmi vytvoríte kliknutím na tlačidlo +vytvoriť. 

 

 

4. Vyplňte údaje 

Doplňte údaje (prázdne polia). 
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5. Kliknite na „Uložiť“ 

Na uloženie údajov kliknite na tlačidlo Uložiť. 

 

Po uložení sa v zozname zobrazí nový riadok s detailmi. 
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6. Pridajte komentár 

Pridajte komentár ku všetkým mimoriadnym nákladom na obrazovke rozpočtu. 
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Rozpočet KA2 v Mobility Tool+ 

Schválený rozpočet (národnou agentúrou) a Aktuálny rozpočet (v Mobility 
Tool+) 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Obrazovka so zhrnutím rozpočtu poskytuje prehľad o schválenom rozpočte, ktorý je zadaný do 
EPlusLinku. Zobrazuje sa v stĺpci Schválený rozpočet (národnou agentúrou). 

Stĺpec Aktuálny rozpočet (v Mobility Tool+) obsahuje celkovú sumu za každú aktivitu a každú rozpočtovú 
položku, ktorá bola zadaná v každej záložke v Mobility Tool: 

 Manažment a implementácia projektu 

 Nadnárodné projektové stretnutia 

 Intelektuálne výstupy 

 Multiplikačné podujatia 

 Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity 

 Podpora pre špeciálne potreby 

 Mimoriadne náklady 

 Mimoriadne náklady - záruka 
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Povolené presuny medzi rozpočtovými kategóriami 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Presun medzi rozpočtovými kategóriami je povolený, ale iba spôsobom popísaným v nasledujúcej 
tabuľke: 

 

Maximálna a minimálna povolená percentuálna výška presunov 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Ak je povolený presun medzi kategóriami rozpočtu, zobrazuje sa aj maximálna a minimálna povolená 
percentuálna výška presunov. Rovnako sa tu uvádza aj vypočítaná maximálna a minimálna hodnota. 

Ak tieto limity prekročíte, bunka sa zafarbí na oranžovo. Sumu možno upraviť v rámci záložky príslušnej 
rozpočtovej kategórie. 

Ak sa hodnota odlišuje od schváleného rozpočtu, ale je v povolených limitoch, zobrazí sa červenou 
farbou. Červená farba slúži iba pre informáciu a neblokuje žiadne funkcie. 
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82 
 

Rozpočet pre vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Kategória Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity sa ďalej delí na typy aktivít. 

 

 

 

 



 

83 
 

Rozpočet pre Mimoriadne náklady a Mimoriadne náklady - záruku 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Mimoriadne náklady a Mimoriadne náklady -  záruka majú polia určené na komentáre. Komentár je 
potrebné vložiť a uložiť v prípade, ak sú v niektorej z týchto kategórií zaznamenané náklady. 
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Krátenie grantu EÚ 

Vysvetlenie a názorná ukážka 

Po spracovaní záverečnej správy príjemcu môže národná agentúra vložiť do poľa Krátenie grantu EÚ 
celkovú sumu, o ktorú môže byť aktuálny rozpočet znížený. 

 

 


