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8. september 2022



Projekty KA171 2022

počet podaných 
žiadostí: 19

počet žiadaných 
mobilít: 2 668         

(1 138 študentských  
1 530 

zamestnaneckých)

žiadaný rozpočet     
8 559 028 €  

dostupný rozpočet   
3 410 350 €



Projekty KA171 2022

počet schválených 
projektov: 17

počet schválených 
mobilít: 1 156  

(504 študentských 
a 652 

zamestnaneckých)

počet účastníkov s 
nedostatkom 

príležitostí: 117

pridelený rozpočet 
3 405 666 € 

dostupný rozpočet 
3 410 350 €
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žiadaný rozpočet €1 106 523 €1 895 330 €767 915 €1 057 858 €1 314 344 €404 230 €363 044 €780 138 €353 956 €47 410 €468 310 

pridelený rozpočet €653 586 €660 740 €517 849 €193 749 €295 386 €77 673 €36 933 €744 323 €98 526 €32 514 €99 071 

kontrahovaný rozpočet €653 295 €660 681 €517 365 €192 935 €294 826 €77 450 €35 990 €743 832 €98 432 €32 430 €98 430 
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• Trvanie: 24 / 36 mesiacov

• Začiatok projektu: 1. august 2022

• Koniec projektu: 31. júl 2024 / 2025

• Priebežná správa: 1. septembra 2023 / 1. marca 2024

• Záverečná správa: do 29. septembra 2024 / 2025

Zmluva KA171



Zmluva KA171 – zmeny oproti KA107

splátky grantu

• 80 % po podpise zmluvy

• 20 % po podaní záverečnej správy

možné presuny

• v rámci regiónu bez obmedzenia

• incoming/outgoing do 40 % bez dodatku (na úrovni projektu)

• z OM maximálne 50 % na mobility

• top-up pre znevýhodnených účastníkov nie je možné presunúť bez dodatku (opačne je to možné, v rámci regiónu)

• financie pridelené na región Ruská federácia je možné presunúť na financovanie mobilít s Ukrajinou (nutná žiadosť a 
dodatok)



Článok I.18 o dodatočných finančných a 
zmluvných pravidlách virtuálnych aktivít
z dôvodu covid-19

• v prípade neúplného čerpania povolený presun do kategórie mimoriadnych nákladov 

alebo podpory inklúzie pre účastníkov, ak bolo potrebné organizovať virtuálne aktivity 

z dôvodu covid-19 (reštrikcie pri cestovaní, virtuálne mobility z dôvodu nemožnosti 

uskutočniť mobilitu fyzicky a pod.)

Mimoriadne náklady

• max. 10 % z posledného schváleného rozpočtu na nákup/prenájom vybavenia a služieb

potrebných na virtuálne aktivity

• 75 % z reálne vynaložených nákladov

• podporná dokumentácia: faktúry vystavené na VŠ a bankové výpisy



Článok I.18 o dodatočných finančných a 
zmluvných pravidlách virtuálnych aktivít
z dôvodu covid-19

• v prípade neúplného čerpania povolený presun do kategórie mimoriadnych nákladov 

alebo podpory inklúzie pre účastníkov, ak bolo potrebné organizovať virtuálne aktivity 

z dôvodu covid-19 (reštrikcie pri cestovaní, virtuálne mobility z dôvodu nemožnosti 

uskutočniť mobilitu fyzicky a pod.)

Podpora inklúzie pre účastníkov

• refundácia 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov (náklady vynaložené na 

realizáciu virtuálnych aktivít pre účastníkov s nedostatkom príležitostí)

• podporná dokumentácia: faktúry týkajúce sa súvisiacich nákladov



Príloha I Všeobecné podmienky

Príloha II Opis projektu, Odhadovaný rozpočet

Príloha III Finančné a zmluvné pravidlá

Príloha IV Tabuľky platných sadzieb

Príloha V Formuláre zmlúv používané medzi príjemcom a účastníkmi

Všetko okrem Prílohy II na www.erasmusplus.sk

Prílohy zmluvy

http://www.erasmusplus.sk/


Príloha IV – Sadzby - študenti
• dlhodobá mobilita (štúdium/stáž) = 2 – 12 mesiacov

• top-up z dôvodu nedostatku príležitostí – dlhodobá mobilita: 250 € mesačne

• dni navyše pri zelenom cestovaní = v prípade potreby max. 4 dni

• krátkodobá mobilita = 5 – 30 dní + virtuálny komponent

• do 14 dní 70 € na deň/ od 15. dňa 50 € na deň

• možnosť max. 2 dni navyše na cestu

• zelené cestovanie – možnosť max. ďalšie 4 dni na cestu (= max. 6 dní navyše)

• top-up z dôvodu nedostatku príležitostí – krátkodobá mobilita:  100 € do 14 dní/ 150 € 15 – 30 dní
*pozor na obmedzenia vysielania študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia do niektorých krajín, viď Sprievodca programom alebo 
prezentáciu z decembra 2021 – treba využiť aj KA131 international pre odchádzajúce mobility



Príloha IV – Sadzby - zamestnanci

• 1. – 14. deň plná suma na deň, od 15. dňa 70 % na deň

• v prípade potreby možnosť max. 2 dni individuálnej podpory navyše na cestu

• zelené cestovanie – možnosť max. ďalšie 4 dni na cestu (= max. 6 dní navyše)



Príloha IV – Sadzby

• podpora na cestovné náklady

• pre všetkých účastníkov mobilít

• zelené cestovanie – vyššie sadzby

• green prostriedky: nie lietadlo, loď, jeden človek v aute/motorke, nezdieľaný elektromobil

• organizačná podpora = 500 € za každú mobilitu

• podpora inklúzie pre organizácie = 100 € za každého účastníka s reálnymi nákladmi



• https://www.erasmusplus.sk/erasmusplus/mam-projekt

• Zmluva o finančnej podpore so študentom (štúdium/stáž)

• Zmluva o finančnej podpore so zamestnancom (výučba/školenie)

v angličtine iba jedna zmluva pre všetky typy mobilít

• Zmluva o štúdiu – Learning Agreement

• Zmluva o stáži – Learning Agreement for Traineeship

• Program mobility – výučba

• Program mobility – školenie

• Inštrukcie k zmluve o stáži

Príloha V – Formuláre zmlúv s účastníkmi

https://www.erasmusplus.sk/erasmusplus/mam-projekt


• jednotný formulár pre štúdium a stáž + pre všetky krajiny

• jednotný formulár pre výučbu a školenie + pre všetky krajiny

• minimálne požiadavky musia ostať zachované

• možnosť výberu = žlté polia, nevyhovujúce vymazať

• inštrukcie = modré polia, následne vymazať

• VŠ môže doplniť svoje dodatočné pravidlá (napr. sankcie)

• možnosť výberu: 70 – 100 % grantu po podpise zmluvy

• poistenie a kto ho zabezpečí (VŠ/účastník/prijímajúca VŠ)

• OLS pre mobility v trvaní 14 a viac dní aj pre zamestnancov

Zmluvy o grante



• príloha k zmluve o grante so študentom

• najvýznamnejší dokument študentskej mobility

• študent + VŠ + prijímajúca VŠ /podnik

• plánované obdobie mobility (fyzickej a virtuálnej časti)

• predmety/program + očakávané výsledky + uznávanie

• zmeny počas mobility

• po mobilite – tabuľka C/D = certifikát; reálne dosiahnuté výsledky a dátumy

Zmluva o štúdiu/stáži



• príloha k zmluve o grante so zamestnancom

• zamestnanec + VŠ + prijímajúca organizácia

• plánované obdobie mobility (fyzická a virtuálna časť)

• program + očakávané výsledky

• pri výučbe plánované odučené hodiny (minimálne 8 za týždeň)

• certifikát = osobitný dokument

Program mobility



Pomocná kalkulačka 
pre dlhodobé študentské mobility

nahodiť súčet 
mesačného základu + 
prípadne top-up
(nedostatok príležitostí)

ponechať prázdne

* Beneficiary Module pre KA171 by mal byť dostupný od októbra 2022



Inklúzia v KA171

Metodické usmernenia: https://www.erasmusplus.sk/inkluzia/

Podpora inklúzie pre organizácie:
- 100 EUR na účastníka - náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre 

účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí si vyžadujú dodatočnú podporu na základe 
skutočných nákladov a ktorí mobilitu skutočne realizovali (nie top-up!)

Podpora pre účastníka s nedostatkom príležitosti:
- identifikácia účastníkov – čestné vyhlásenie štatutára
- dodatočný grant (top-up), špeciálny grant (reálne náklady)
- žiadané v prihláške, uvedené v zmluve
- ak nepostačuje: možné presuny, žiadosť o navýšenie (ak sú voľné finančné prostriedky)

https://www.erasmusplus.sk/inkluzia/


Inklúzia v KA171
Presuny týkajúce sa inklúzie:

Podpora na organizáciu
Prijímateľ môže bez dodatku presunúť až 50 % finančných prostriedkov pridelených na
organizačnú podporu do ktorýchkoľvek iných rozpočtových kategórií vrátane rozpočtových
kategórií skutočných nákladov.

Doplňujúci grant (top-up)
Prijímateľ nesmie presunúť finančné prostriedky z tejto rozpočtovej kategórie do žiadnej inej
rozpočtovej kategórie bez dodatku k zmluve.



Odporúčania k inklúzii

• Zdieľanie OM s partnermi aj za účelom podpory inklúzie

• Spolupráca s NEOs v partnerských krajinách (vedia identifikovať účastníkov s nedostatkom príležitosti)

• Zvýšená podpora pri vybavovaní víz

• Jazyková podpora pre incoming – OLS

• Inclusion officer na VŠ

• Špeciálny grant (reálne náklady) poskytnúť účastníkom vo výške 100% pred mobilitou, resp. zabezpečiť 
služby (kúpa letenky, depozit za ubytovanie atď.)

• Kombinované mobility / krátkodobé mobility



Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk

