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Výzva 2016 
 

Prihlášky KA103 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci 

programových krajín  

 
Rozpočet 
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Výzva 2016 

  
Podané prihlášky KA1 k termínu:  2. februára 2016 
 
Verejné vysoké školy:  20 
Štátne vysoké školy:         3 
Súkromné vysoké školy: 10  
• z toho 1 nová súkromná VŠ ( Akadémia médií v Bratislave) 
• 1 VŠ nepožiadala o grant (Dubnický technologický inštitút) 
• odobraná Erasmus charta VŠ vzdelávania- Goethe Uni  
Konzorcium:     1  
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Prihlášky KA1 2016 
 

Prihláška na mobilitu študentov a zamestnancov 
vysokých škôl 

 
33 vysokých škôl + 1 konzorcium 
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Prihlášky KA103 2016 
 

Hodnotenie prihlášok 
Prihlášky/mobility – formálne hodnotenie NA 
 
Schválené granty na mobility - 33 VŠ + 1 konzorcium  
(akreditácia pre konzorcium je platná do roku 2017) 
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Prihlášky KA103 2016 
 

24 mesiacov 
27 vysokých škôl/konzorcium + 1 konzorcium    

 
16 mesiacov 

6  vysokých škôl 
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Kľúčová 
akcia Aktivita Rozpočet 2016 

KA1 Mobility študentov a zamestnancov VŠ 8 725 732 

  Dofinancovanie MŠVVaŠ SR 763 460 

  Rozpočet na KA103 spolu 9 489 192 
 
Rezerva pre „ZŤP“  10 015 € 

KA2 
Strategické partnerstvá vo 
vysokoškolskom vzdelávaní 544 637 7 

Výška finančných prostriedkov z EK: 9 270 369 Eur (KA1 + KA2) 
Výška finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR: 763 460 Eur 

Rozpočet 2016 - sektor VŠ 



Rozpočet – sektor VŠ 
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Aktivita Grant v EUR % celkového 
grantu 2016  

Nárast / pokles 
% oproti 2015 

Mobilita 
študentov - 
štúdium 

5 270832   pokles 2% 

Mobilita 
študentov - stáž 2 197 216   nárast 16 % 

Mobilita 
študentov spolu 7 468 048 79%   

Mobilita 
zamestnancov VŠ 710 379 7 % pokles o 5 % 

Organizácia 
mobility 1 300 750 14 % pokles o 1% 

Spolu mobility + 
OS 9 479 177 



Rozpočet – sektor VŠ 
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Granty 2016   
Výška grantov podľa skupiny krajín pre 
študentov/mesiac  a zamestnancov/deň   

Zmeny oproti roku 2015: 
 
Študenti/štúdium  350€  420€ 490€  
Študenti/stáž        450€ 520€ 590€ 

Zamestnanci  75€   90€ 105€ 120€ 
Podpora pre študentov(štúdium) poberajúcich sociálne 
štipendium  150€/mesiac  
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Systém rozdelenia grantov na VŠ 
 

Indikátory:  
 
• počet študentov študujúcich na vysokej škole 

(štatistická ročenka október 2015), 
 
• plánovaný počet mesiacov/dní v prihláške na mobility na 

akademický rok 2016/2017,     
 
• čerpanie finančných prostriedkov- z Mobility Tool+   
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Systém rozdelenia grantov na VŠ 

Mobilita – štúdium 
420 €/mesiac (priemer 350,420,490) 

Mobilita – stáž 
520 €/mesiac (priemer 450,520,590) 

Mobilita zamestnanca VŠ  
97,5/mesiac/deň (priemer 120,105,90,75) 

Podpora na organizáciu mobility 
Do 100 mobilít – 350 € nad 100 - 200 €  
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Systém rozdelenia grantov na VŠ 
• podiel vysokej školy na celkovom rozpočte pre aktivitu 

Erasmus+ KA1 na základe počtu študentov školy, 
 
• VŠ, ktoré plánujú čerpať menej ako vypočítaný podiel, dostanú 

celú požadovanú sumu, 
 
• VŠ žiadajúce viac mobilít dostanú prostriedky nevyčerpané 

menej aktívnymi školami. 
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Systém rozdelenia grantov na VŠ 

Nevyčerpanie grantu: 
 
• nad 5%   - krátenie 5% z celkového žiadaného rozpočtu,  
• nad 10% - krátenie 10% z celkového žiadaného rozpočtu.  
 
Krátenie nebolo uplatnené. VŠ, ktoré nečerpali finančné 
prostriedky, plánovali nižší počet mobilít.  
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Systém rozdelenia grantov na VŠ 
 
• Pri konzorciu je zohľadňovaný ten istý systém – 

počet študentov vysokých škôl, ktoré sú súčasťou 
konzorcia – študent je počítaný ako študent svojej 
vysokej školy – finančné prostriedky sú alikvotne 
pridelené konzorciu.   
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Systém rozdelenia grantov na VŠ 
 
Výberová komisia Erasmus+ pre sektor VŠ: 
SRK, RVŠ SR, ŠRVŠ, MŠVVŠ SR, Sekcia VŠ. 
 
Národná agentúra predložila Výberovej komisii systém 
rozdelenia finančných prostriedkov, zoznam vysokých 
škôl a rozdelenie grantov na jednotlivé aktivity, 
porovnanie rozpočtu s rokom 2015. 
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Výzva 2016 
Žiadosť VŠ o dodatočné finančné prostriedky pre študentov a 

zamestnancov so špeciálnymi potrebami ERASMUS+ grant  
 

Termín 31. mája 2016 
Predložených žiadostí z VŠ:    5 
Počet prihlášok študentov:     13 
Počet učiteľov:    1       
Celkový požadovaný grant:       19 441 €  
 
(Neúplné žiadosti - chýba žiadosť VŠ, podpis Erasmus koordinátora)  

 
Výsledky výberového procesu: do 30. júla 2016 
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Pôžičky Erasmus+ na magisterské štúdium  
v zahraničí 2016 

 
 Zoznam inštitúcií/bánk, ktoré pôžičky poskytujú sú 

zverejnené na stránke Európskej komisie: 
 
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-
plus-master-degree-loans_en 

  
 V súčasnosti pôžičky poskytujú banky v Španielsku a Francúzsku. 

Študenti v prípade záujmu priamo kontaktujú vybrané 
banky/inštitúcie, ktorých kontakty sú zverejnené na stránke EK. 
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Predbežná štatistika z MT  
akademický rok 2014/2015 
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Akademický rok 2013/2014 Akademický rok 2014/2015
Počet študentov mesiace/dni Počet študentov mesiace/dni

SMS 2568 13 143 2609 13053
SMP 609 2216 1042 3161
STA 934 5539 866 3943
STT 360 2257 392 1876

-mierny pokles mobility študentov na štúdium  
-nárast počtu študentov na stáž/znížená dĺžka mobility z  
 3,6 mesiaca na 3 mesiace 
-pokles mobility zamestnancov na výučbu/nárast na  
 školenie  



 
Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

  
Front Office  

Propagácia programu, prihlášky (všetky sektory) 
erasmusplus@saaic.sk, erasmus@saaic.sk 

 
Back Office   

kontraktácia, financovanie, monitoring (všetky 
sektory) 

backoffice@saaic.sk 
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Ďakujem za pozornosť! 
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