
   

   

 

 

Výzva 2021 
na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne 

potreby 
 

Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich 

vysoká škola na Erasmus+ mobilitu v rámci Výzvy 2021, môžu na základe tejto výzvy 

požiadať o Erasmus+ grant na špeciálne potreby (špeciálny grant).  

Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený 

v závislosti od prijímajúcej krajiny. 

Prihlášku účastníka so špeciálnymi potrebami podávajú študenti aj zamestnanci VŠ na 

predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ŤZP a akceptačným 

listom z prijímajúcej inštitúcie. Tieto dokumenty predkladá študent/zamestnanec 

koordinátorovi programu Erasmus+ na svojej vysokej škole. Termín predloženia prihlášok 

študentov a zamestnancov si stanoví vysoká škola. 

Žiadosť o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov na špeciálne granty pre svojich 

študentov a zamestnancov spolu s kópiami vyššie spomenutých dokumentov posiela vysoká 

škola národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu elektronicky 

na adresu erasmus@saaic.sk do 15. októbra 2021. Ďalšie kolo predkladania žiadostí 

o špeciálny grant bude v rámci priebežnej správy. V odôvodnených prípadoch môže vysoká 

škola požiadať o špeciálny grant pre svojich študentov/zamestnancov aj mimo týchto termínov. 

Originál prihlášky študenta/zamestnanca zostáva na vysokej škole. 

Prihláška účastníka so špeciálnymi potrebami a Žiadosť vysokej školy o dodatočné pridelenie 

finančných prostriedkov sú zverejnené na webovej stránke www.erasmusplus.sk. 

  

Účastníci s poruchami diétneho stravovania (diabetes, celiakia) o tento typ špeciálneho 

grantu v rámci výzvy 2021 nežiadajú (viac v dokumente Metodický prístup k skupinám 

s nedostatkom príležitostí vo vysokoškolskom vzdelávaní – minimálne požiadavky). 

 

Kritériá pre žiadateľov o špeciálny ERASMUS+ grant:  

• študent/zamestnanec VŠ je vybraný na základe výberového konania na svojej vysokej škole 

na Erasmus mobilitu v rámci výzvy 2021,  

• študentovi/zamestnancovi VŠ je oficiálne uznané vážne postihnutie (invalidita) alebo 

výnimočná špeciálna potreba,  

• prihláška obsahuje detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a stanovenie 

požadovanej sumy. 

Povinné prílohy k prihláške: 

• kópia preukazu ŤZP. V prípade, že študent/zamestnanec VŠ je občanom inej krajiny alebo 

má trvalý pobyt v inej krajine, kópia obdobného preukazu, ktorý mu v jeho krajine 

potvrdzuje zdravotné postihnutie, 

• potvrdenie, že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym postihnutím alebo špeciálnou 

potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a môže zabezpečiť  
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primerané zariadenie a podporu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.) v 

rámci jeho postihnutia alebo špeciálnej potreby. 

 

Finančné pravidlá na udelenie a vyúčtovanie grantu pre študentov a zamestnancov VŠ so 

špeciálnymi potrebami  

Žiadateľ o špeciálny grant je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške 

uvedie výšku predpokladaných nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych 

potrieb.  Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na 

základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole 

(svojmu Erasmus koordinátorovi) všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ 

grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).  

 

Národná agentúra najneskôr do konca novembra 2021 oznámi vysokej škole, ktorá 

požiadala o grant na špeciálne potreby, či boli žiadosti jej študentov a zamestnancov 

schválené a v akej výške budú vysokej škole pridelené dodatočné finančné prostriedky 

na jednotlivé špeciálne granty a následne vystaví dodatok k zmluve o poskytnutí 

finančnej podpory. V prípade potreby skoršieho schválenia nás prosím kontaktujte na 

erasmus@saaic.sk. 


