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Rozpočtové kategórie  



Rozpočtové kategórie 

• Jednotkové príspevky 
•   Riadenie a realizácia projektu 

•   Nadnárodné projektové stretnutia 

•   Výsledky projektu 

•   Multiplikačné podujatia 

•   Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 
 

• Reálne náklady 
•  Mimoriadne náklady 

•  Podpora inklúzie pre účastníkov 



Rozpočtové kategórie 

• Jednotkové príspevky – oprávnenosť: 
• realizácia projektu/projektovej aktivity /výsledku projektu 

• potvrdenie zmluvou predpísanými podpornými dokumentmi 
 

• Reálne náklady – oprávnenosť: 
• realizácia nákladu v súvislosti s projektom 

• oprávnenosť predmetného reálneho nákladu (Príloha II Zmluvy) 

• potvrdenie zmluvou predpísanými podpornými dokumentmi  



Riadenie a realizácia projektu 

• Oprávnené náklady – Sprievodca programom Erasmus+ 
• riadenie projektu (plánovanie, koordinácia, komunikácia medzi partnermi) 

• materiály, nástroje, prístupy v oblasti vzdelávania/výučby/odbornej prípravy 
(s lokálnym využitím) 

• virtuálna spolupráca a miestne projektové aktivity (projektová práca so 
žiakmi v triedach) 

• informovanie, propagácia a šírenie výsledkov projektu (brožúry, letáky, 
informácie na webe) 

• hostenie nadnárodných projektových stretnutí 

• hostenie aktivít vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 



Riadenie a realizácia projektu 

• Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy - Sadzby) 
• počet mesiacov trvania projektu × platný jednotkový príspevok 

 

  

 

 

 

• Príjemca nie je povinný čerpať jednotkový príspevok z Riadenia a 
realizácie projektu po mesiacoch 

 

Príspevok na aktivity 
koordinujúcej organizácie  

500 EUR na mesiac 

Príspevok na aktivity                       
partnerskej organizácie  

250 EUR na mesiac 



Nadnárodné projektové stretnutia 

• Účasť projektových partnerov na stretnutiach, ktoré hosťuje iný 
projektový partner 

• Účel stretnutia: hodnotenie predchádzajúcich a príprava/koordinácia 
ďalších projektových aktivít 

• Účastníci: zamestnanci zodpovední za projekt z organizácií  koordinátora a 
projektových partnerov - formálny vzťah 

• Príspevok na cestovné náklady a na pobytové náklady: cesta tam aj späť 

• Výpočet vzdialenostného pásma: kalkulačka na výpočet vzdialeností v 
programe Erasmus+  

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 



Nadnárodné projektové stretnutia 

• Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy - Sadzby) 
• počet účastníkov × jednotkový príspevok pre jednotlivé vzdialenostné pásma 

Vzdialenostné pásmo Jednotkový príspevok 

medzi 100 a 1999 km 575 EUR / účastník/stretnutie 

2000 km a viac: 760 EUR / účastník/stretnutie 



Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

• Oprávnené náklady 
• cestovné náklady účastníkov medzi vysielajúcou a prijímajúcou organiz. a späť 

• individuálna podpora: pobytové náklady účastníkov počas aktivity 
(ubytovanie, strava, poistenie) 

• podpora inklúzie pre organizácie 
 

• Účastníci aktivít vzdelávania výučby a odbornej prípravy 
• zamestnanci, sprevádzajúce osoby  

• študenti, žiaci (učiaci sa) 

 z organizácií koordinátora a projektových partnerov - formálny vzťah 



Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

• Cestovné náklady 
• Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy - Sadzby) 

• počet účastníkov × jednotkový príspevok pre jednotlivé vzdialenostné pásma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Výpočet vzdialenostného pásma: kalkulačka na výpočet vzdialeností v programe Erasmus+  
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

 

Vzdialenostné pásmo 
Jednotkový príspevok 
štandardné cestovanie 

Jednotkový príspevok                    
zelené cestovanie 

0 až 99 km 23 EUR/účastník - 

100 až 499 km 180 EUR/účastník 210 EUR/účastník 

500 až 1999 km 275 EUR/účastník 320 EUR/účastník 

2000 až 2999 km 360 EUR/účastník 410 EUR/účastník 



Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

• Cestovné náklady 
• Zelené cestovanie 

• Ekologické spôsoby cestovania (napr. vlak, autobus, spoločná cesta v jednom aute a 
pod.) 

 

• Miestni účastníci  
• Podpora pre účastníkov aktivít vzdelávania, výučby a odbornej prípravy, ktoré sa 

realizujú v ich vlastnej krajine, je v rámci tejto rozpočtovej kategórie oprávnená, pokiaľ 
aktivity zahŕňajú účastníkov z projektových organizácií z aspoň dvoch rozličných krajín 
programu a vzdialenosť medzi miestom odchodu a miestom príchodu je aspoň 10 km 
na základe údajov poskytnutých kalkulačkou na výpočet vzdialeností v programe 
Erasmus+     

 

 



Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

• Individuálna podpora 
•  Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy - Sadzby) 

• počet účastníkov × jednotkový príspevok pre konkrétny typ účastníka 

 

 

 

 

 

• Ak je to potrebné, možnosť uplatniť individuálnu podporu aj na dni na cestu  
• štandardné cestovné: jeden deň cesty pred aktivitou a jeden deň cesty po aktivite 

• zelené cestovné: tri dni cesty pred aktivitou a tri dni cesty po aktivite 

 

Typ účastníka Jednotkový príspevok 

Zamestnanci, sprevádzajúce osoby (1.-14. deň) 106 EUR deň/účastník 

Študenti, žiaci, učiaci sa (1.-14. deň) 58 EUR deň/účastník 



Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

• Podpora inklúzie pre organizácie 
• Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy - Sadzby) 

• počet účastníkov s nedostatkom príležitostí × platný jednotkový príspevok 

 

100 EUR na účastníka s nedostatkom príležitostí 

 

• Náklady súvisiace s účasťou účastníkov s nedostatkom príležitostí na 
aktivitách vzdelávania, výučby a odbornej prípravy 

 

 

 



Výsledky projektu 

• Hmatateľné výsledky projektu - Sprievodca programom E+ : 
• učebné plány 
• pedagogické materiály 
• otvorené vzdelávacie nástroje 
• IT nástroje 
• analýzy/štúdie 

 

• Vypracované v súlade so schválenou prihláškou 
• forma  
• jazykové verzie 

 

• Formálny vzťah s príslušnou osobou, ktorá pracuje na výsledkoch projektu 
 

• Práca musí mať jasný priamy súvis s výsledkami projektu a nesmie ísť pri tom o práce v rámci 
riadenia projektu 



Výsledky projektu 

• Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy – Sadzby) 
• počet pracovných dní × jednotkový príspevok za deň pre konkrétnu kategóriu 

zamestnanca a krajinu príjemcu 

 

 

 

 

 

* Uvedené jednotkové príspevky platia iba pre SR 

• Príslušná kategória nesúvisí s odborným profilom osoby, ale s pozíciou, ktorú 
daná osoba zastáva vo vzťahu k vytváraniu výsledku projektu 

 

Kategória zamestnanca Jednotkový príspevok* 

Manažér 88 EUR / deň 

Učiteľ/školiteľ/výskumný pracovník 74 EUR / deň 

Technik 55 EUR / deň 

Administratívny zamestnanec 47 EUR / deň 



Multiplikačné podujatia 

• Účel: prenos kľúčových poznatkov o výsledkoch projektu na odbornú verejnosť 

• Priama súvislosť s výsledkami projektu 

• Forma: národné a medzinárodné konferencie, semináre, workshopy  

• Ak príjemca nevytvorí schválený výsledok projektu multiplikačné podujatie je 
neoprávnené 

• Oprávnení účastníci = z organizácií mimo koordinátora a projektových partnerov 

• Neoprávnení účastníci = z organizácií koordinátora a projektových partnerov, z 
organizácie asociovaného partnera ak tento asociovaný partner hosťuje 
multiplikačné podujatie 

• Možnosť hradiť všetky náklady týkajúce sa organizačnej stránky multiplikačného 
podujatia 



Multiplikačné podujatia 

• Výpočet výšky grantu (Príloha IV Zmluvy – Sadzby) 
• počet účastníkov × jednotkový príspevok na typ účastníka 

 
 
 
 
 

 

 

• Miestny účastník = z krajiny, v ktorej sa dané podujatie koná 

• Medzinárodný účastník = z iných krajín, než sa podujatie koná 

• Maximálna suma 30 000 EUR na projekt ako celok z čoho je najviac  5000 EUR na 
projekt určených na virtuálne podujatia 

 

 

Typy účastníkov Jednotkový príspevok 

Miestny účastník 100EUR / účastník 

Medzinárodný účastník 200 EUR / účastník 

Účastník na virtuálnom podujatí 15 EUR / účastník 



Mimoriadne náklady 

• Príspevok na skutočné náklady spojené so zadaním zákazky subdodávateľovi 
alebo s nákupom tovaru a služieb 
• služby, ktoré účastnícke organizácie z odôvodnených príčin nedokážu zabezpečiť 
• pri zariadení nesmie ísť o bežné kancelárske zariadenie ani o zariadenie, ktoré účastnícke 

organizácie bežne používajú 
 

• Oprávnené náklady 
• subkontrakty a platby za tovar a služby v rozsahu, v akom boli žiadané v prihláške a schválené 

NA (Príloha II Zmluvy) 
 

• Výpočet výšky grantu 
• refundácia 80% skutočne vynaložených oprávnených nákladov 
• napr. z faktúry na sumu 1000 EUR sa z grantu preplatí 800 EUR 

 

• Maximálna suma 50 000 EUR na projekt ako celok   



Podpora inklúzie pre účastníkov 

• Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí 
a ich sprevádzajúcimi osobami (napr. držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP) 

 

• Príklady nákladov 

• špeciálna strava, bezbariérové ubytovanie, individuálne preprava pre 
účastníkov s nedostatkom príležitostí na aktivitách vzdelávania, výučby a 
odbornej prípravy alebo nadnárodných projektových stretnutiach, ktoré 
presahujú rámec jednotkových príspevkov 

 

• Výpočet výšky grantu 

• refundácia 100% skutočne vynaložených oprávnených nákladov 



Dodatok Covid-19 virtuálne aktivity 

• Uplatňuje sa iba na prípady, kedy bolo potrebné organizovať virtuálne aktivity z dôvodu COVID-19 
a aktivity boli zrealizované 

 Rozpočtová kategória Zmena oproti Prílohe III Zmluvy 

Riadenie a realizácia pr. (PMI) Ustanovenia z Prílohy III Zmluvy sú nedotknuté 

Nadnárodné projektové 

stretnutia (TPM) 

Jednotkové príspevky na TPM nie sú oprávnené.  

Možnosť pokryť náklady na virtuálne TPM z PMI  

Aktivity vzdelávania, výučby a 

odbornej prípravy 

Cestovné: jednotkové príspevky nie sú oprávnené. 

Individuálna podpora: jednotkový príspevok/deň ×15% 

Multiplikačné podujatia (ME) 
Jednotkový príspevok na účastníka na virtuálnom podujatí 

Maximálne do sumy 5 000 EUR na celý projekt 



Dodatok Covid-19 virtuálne aktivity 

 Rozpočtová kategória Zmena oproti Prílohe III Zmluvy 

Výsledky projektu Ustanovenia z Prílohy III Zmluvy sú nedotknuté 

Mimoriadne náklady (EC) 

Oprávnený presun max. 10% prostriedkov z akejkoľvek 

rozpočtovej kategórie založenej na jednotkových príspevkoch do 

EC, aj keď pôvodne neboli na EC pridelené žiadne prostriedky.  

Grant je refundáciou 75% oprávnených nákladov. 

Účel: nákup a/alebo prenájom vybavenia a/alebo služieb 

nevyhnutných na implementáciu virtuálnych mobilitných aktivít 

z dôvodu COVID-19 

Podpora inklúzie pre účastníkov  

Oprávnený presun prostriedkov z akejkoľvek rozpočtovej 

kategórie do podpory inklúzie pre účastníkov, aj keď pôvodne 

neboli na podporu inklúzie pre účastníkov pridelené žiadne 

prostriedky 



Webové linky 

• www.erasmusplus.sk -> Projekty -> Mám projekt -> Zmluvná dokumentácia 2021 -> 
Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2) -> Kooperačné partnerstvá (KA220) 

• Príloha I 

• Príloha III 

• Príloha IV 

 

• www.erasmusplus.sk -> Výzvy -> Dokumenty -> Nariadenia, výzva a sprievodca programom 

• Sprievodca programom 

 
 




