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Základné údaje 

Kto sa môže zapojiť, do akých aktivít, koho môže 
vyslať a ako dlho trvá projekt? 

 
Oprávnení žiadatelia 
Mobilitné aktivity 
Oprávnení účastníci 
Oprávnená doba trvania projektu 
 



Systém pridelenia finančných 
prostriedkov 

Ako sa prideľujú finančné prostriedky? 
 

Systém fin. prostriedkov z EK 
Systém fin. prostriedkov z MŠVVaŠ 
Systém špeciálnych grantov 
Systém prerozdelenia 



Manažment projektu 
Ako prebieha životný cyklus projektu? 

1. Predkladanie 
žiadostí  

2. Oznámenia o 
schválení 

grantu 

3. Zmluva o 
poskytnutí 
grantu - 
podpisy, 

zverejnenie 4. Zaslanie 1. 
splátky 65%   

6. Priebežná 
správa + 2 

splátka 35 % 

7. Záverečná 
správa  

5.Záverečné 
vyúčtovanie z 

MŠVVaŠ 



Manažment mobilitných aktivít 

Ako prebieha mobilita študenta/zamestnanca VŠ? 
 
Typy mobilít 
Povinné zmluvné dokumenty 
Typy grantov 
Predĺženie, skrátenie mobility 
Poistenie 
Uznanie mobility 
Atď. 



Podpora na organizáciu mobility 
Na čo je možné využiť podporu na organizáciu? 

 • Podpora na organizáciu sa odvíja od počtu 
schválených mobilít (pozri zmluva)  

• Orientačný prehľad aktivít, financovaných z 
podpory na organizáciu 

• Princíp určenia záverečnej sumy na 
organizáciu mobility 



On-line jazyková podpora (OLS) 
Aké jazyky pokrýva OLS a ako prebieha? 

• Povinné jazykové hodnotenia a voliteľné 
jazykové kurzy 

• Anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, 
španielsky a holandský 

  + český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, 
portugalský 

• Viacnásobné hodnotenie v prípade 
viacnásobnej mobility 



Kontrola na VŠ 
Na aké kontroly príde národná agentúra a čo  

všetko budete kontrolovať? 

systémová kontrola; 
monitoring;  
finančná kontrola;  
finančná kontrola na základe 

vyžiadania dokumentov 



   Nápady,  
      čo doplniť ??? 

        (erasmus@saaic.sk) 
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