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Dodatok č. XXX 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: 

Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 

ČÍSLO ZMLUVY – XXX 

 

Táto zmluva o poskytnutí grantu (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená medzi nasledujúcimi 

stranami: 

 

na jednej strane: 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR 

Č. VVS/1-900/90-5826-4 

Križkova 9 

811 04 Bratislava 

e-mail: erasmusplus@saaic.sk 

IČO: 30778867 

DIČ: 2020900563, 

 

národná agentúra (ďalej len „NA“), ktorú na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje  

XXX, výkonný riaditeľ a ktorá vystupuje na základe poverenia Európskej komisie (ďalej len 

„Komisia“), 

 

a  

 

na druhej strane: 

 

„príjemca grantu“ 

 

Plný názov inštitúcie XXX 

Oficiálna právna forma  XXX 

Oficiálna adresa   XXX 

E-mail     XXX 

IČO     XXX 

DIČ     XXX 

                                                           

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 817/2021 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, 

odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013  
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OID číslo    XXX 

Erasmus kód    XXX 

 

ktorého na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje XXX. 

 

Strany uvedené vyššie sa z dôvodu zvýšenej mobility zamestnancov a učiacich sa z Ukrajiny 

vplyvom ruskej útočnej vojny proti Ukrajine 

 

DOHODLI 

 

Článok 1 

Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky sa mení a dopĺňa takto:  

1.1 V časti 3 – organizačná podpora, za posledný odsek sa pridáva tento odsek: 

500 EUR  

- na prichádzajúceho účastníka z Ukrajiny v rámci mobilitných aktivít jednotlivých 

zamestnancov a učiacich sa.  

1.2 V časti 7 – jazyková podpora, za posledný odsek sa pridáva tento odsek: 

 

150 EUR na prichádzajúceho účastníka z Ukrajiny  

 

Okrem toho 150 EUR na účastníka z Ukrajiny oprávneného na online jazykovú podporu, ktorý 

ju nemôže získať z dôvodu nedostupnosti príslušného jazyka alebo úrovne. 

 

 

Článok 2 

Pri rozpočtových kategóriách, na ktoré sa neodvoláva tento dodatok, sa na prichádzajúce 

mobilitné aktivity účastníkov z Ukrajiny uplatňujú sadzby pre jednotkové príspevky definované 

v Prílohe IV. 

 

 

Článok 3 

Ostatné časti uvedenej zmluvy o poskytnutí grantu zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 
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Článok 4 

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytnutí grantu a nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spôsobom stanoveným zákonom 

č. 211/2000 Z. z. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vykoná NA. 

 

 

PODPISY 

za príjemcu       za SAAIC    

 

 

 

XXX        XXX 

XXX        XXX  

 

v................................., dňa ........................    v Bratislave, dňa ........................

 


