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Základné princípy

• podávajú sa prostredníctvom Mobility Tool

• do 60 dní po ukončení projektu 

= do 30. 7. 2022 pre 36mesačné KA103 2019 a 24mesačné KA103 2020

= do 29. 9. 2022 pre 36mesačné KA107 2019 a 24mesačné KA107 2020

= do 29. 11. 2022 pre 28mesačné KA103 2020



Základné princípy
• údaje o mobilitách automaticky načítané z MT
• ručne v KA103 aj KA107: presuny v OM
• ručne iba v KA103: presun do mimoriadnych nákladov na vybavenie 

pre virtuálne mobility
• slovenský jazyk
• textové polia – odpovedať na otázky, vyhýbať sa všeobecnosti
• preklad úvodných častí do angličtiny

KA107
• porovnať plán z prihlášky s realitou v každej krajne
• Mimoriadne náklady na vybavenie pre virtuálne mobility sa

nahdadzujú k jednotlivým mobilitám. Systém ich automaticky sčíta do
položky Exceptional costs for services and equipment





EXPORT

IMPORT



Na čo si dať pozor
• predchádzajúca účasť na mobilite 

(napr. 3 mesiace 13  dní =  3+13/30= 3,43)

• minimálny počet odučených hodín (STA)

• cestovné z iných zdrojov

• prichádzajúci UČITEĽ ≠ oprávnená mobilita

• vzdialenostné pásmo 

(kalkulačka je súčasťou zmluvy – Príloha III a odkaz na ňu aj v MT)

• počet získaných kreditov (môže byť aj 0)

• vysvetliť v poznámke prerušenie alebo nefinancované dni

• konečná (reálna) suma pri grante na špeciálne potreby



• Plná výška OM  = ak počet zrealizovaných mobilít  (+ vyššia moc) neklesol pod 90 %

• Pod 90 % sa počíta podľa skutočného počtu mobilít.

Povinné prílohy

• Čestné vyhlásenie podpísané štatutárom

• Doklady k špeciálnym potrebám (zmluva/dodatok + bankový výpis)

• Tabuľka k Exceptional Costs for Services and Equipment + faktúry



Počet dní Výpočet Počet hodín

8 dní 8 + 8/5 10

9 dní 8 + 2*8/5 11

10 dní 8 + 3*8/5 13

11 dní 8 + 4*8/5 14

12 dní 8 + 5*8/5 16

13 dní 16

14 dní 8*2 16

15 dní 16 + 8/5 18

16 dní 16 + 2*8/5 19

17 dní 16 + 3*8/5 21

18 dní 16 + 4*8/5 22

19 dní 16 + 5*8/5 24

20 dní 24

21 dní 8*3 24

Minimum 
odučených 
hodín pri STA :
8 hodín za 
týždeň
(pri kombinácii
STA a STT polovica)



Vyššia moc z dôvodu covid-19

• zrušené/ predčasne ukončené/ virtuálne mobility/ zmena 

formátu na blended

• manuál z decembra 2020 stále v platnosti

• situáciu opísať v poznámke ku každej mobilite

• V prípade aspoň jednej aspoň čiastočne virtuálnej mobility je 

možné uplatniť nevyčerpané financie z mobilít ako Exceptional

costs for services and equipment do výšky 10 % grantu.



Sumy nahadzované do správy ručne

Reálny nárok na OM
(KA103 a KA107)

Iba v KA103



Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk

