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Inštrukcie k vyplneniu prihlášky na školiacu a kooperačnú aktivitu 

 

1. Postup podávania prihlášky 

 

Prihláška sa zasiela v elektronickej forme vyplnením formuláru na stránke www.erasmusplus.sk do 

termínu, ktorý je zverejnený v ozname o konaní konkrétnej školiacej a kooperačnej aktivity. 

Prihlášku vypĺňa žiadateľ, ktorý je povinný informovať štatutárneho zástupcu organizácie o svojej 

plánovanej účasti na konkrétnej školiacej a kooperačnej aktivite. Po schválení prihlášky bude 

uzatvorená zmluva medzi štatutárnym zástupcom organizácie žiadateľa a národnou agentúrou. 

 

2. Finančné pravidlá 

 

Rozpočet školiacej a kooperačnej aktivity je založený na kombinácii reálnych nákladov a paušálnych 

súm. Oprávnenými nákladmi sú náklady priamo súvisiace s účasťou žiadateľa na zvolenej školiacej 

a kooperačnej aktivite, t. j.: 

- Cestovné náklady a víza 

- Pobytové náklady vrátane komplexného poistenia 

- Účastnícky poplatok 

- Podpora na špeciálne potreby 

 

Maximálna výška grantu zo zdrojov EÚ je 95 % zo schválených oprávnených nákladov na aktivitu. 

Národná agentúra má právo znížiť percento pokrytia oprávnených nákladov v závislosti od existujúcich 

finančných zdrojov. Po schválení prihlášky a výšky prideleného grantu nie je možné navýšiť 

maximálny pridelený grant. Po ukončení aktivity sa grant vyúčtuje na princípe reálnych nákladov 

(zaslaných dokladov). 

 

Cestovné náklady 

Cestovné náklady sú založené na princípe reálnych nákladov. Pri plánovaní cesty je potrebné rátať 

s ekonomicky výhodnými sadzbami cestovného. Maximálna výška grantu na cestovné náklady je 700 

EUR. 

Cestovné náklady pokrývajú cestu z miesta bydliska do miesta konania aktivity a späť vrátane miestnej 

dopravy napr. z hotela na miesto konania aktivity. Doprava taxíkom je povolená vo výnimočných 

prípadoch, resp. v čase nočného pokoja medzi 22:00 – 6:00 hod. V prípade cesty osobným autom, 

povolené oprávnené náklady sú do výšky ceny lístka 1. triedy (vlak, autobus). V takom prípade účastník 

predloží doklad o cene lístka. Cestovné náklady sa dokladujú účtovnými dokladmi, napr. faktúra, 

účtenky, cestovné lístky, palubné lístky a pod. 

V prípade, že účastník cestuje do krajiny, kde sú potrebné víza, náklady je možné zahrnúť do rozpočtu 

na aktivitu. 

 

Pobytové náklady 

Pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie a stravu počas pobytu v zahraničí. Výška stravného 

sa vypočítava na obdobie trvania samotnej aktivity v súlade s aktuálnymi sadzbami uvedenými v zákone 

o cestovných náhradách 283/2002 Z.z. s možnosťou pridať 1 deň na cestu bezprostredne pred a po 

ukončení aktivity, t. j. max. 2 dni okrem dní trvania samotnej aktivity. V prípade, že účastník využije 
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tzv. „zelené cestovanie“, ktoré má za následok dlhší čas prepravy na miesto konania alebo naspäť, je 

možné požiadať až o maximálne 4 dni na cestu, t. j. max. 2 dni pred konaním aktivity a max. 2 dni po 

konaní aktivity. Maximálna výška grantu na ubytovanie je 150 EUR na noc. Účastníkom odporúčame 

zabezpečiť si komplexné cestovné poistenie. Náklady na poistenie budú považované za oprávnené 

náklady. 

UPOZORNENIE: V prípade, že sú náklady na ubytovanie a stravu počas trvania aktivity zahrnuté 

v účastníckom poplatku, nie je možné plánovať pobytové náklady na dni aktivity. Pobytové náklady sa 

vtedy počítajú iba na dni cesty, a to v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. 

 

Účastnícky poplatok 

V prípade, že organizátor školiacej a kooperačnej aktivity požaduje od účastníkov účastnícky poplatok, 

tento je oprávneným nákladom. 

 

Mimoriadne náklady 

Náklady vynaložené na testovanie účastníkov školiacej a kooperačnej aktivity na Covid-19 pred, počas 

a po aktivite. 

 

Podpora na špeciálne potreby 

Účastníci so špeciálnymi potrebami majú možnosť žiadať o 100 % pokrytie nákladov, ktoré súvisia s ich 

účasťou na školiacej a kooperačnej aktivite a nie sú pokryté v cestovných a pobytových nákladoch. 

Žiadosť o finančnú podporu špeciálnych potrieb je potrebné zdôvodniť vo formulári žiadosti a zároveň 

predložiť kópiu preukazu ŤZP. Na základe zdôvodnenia národná agentúra posúdi oprávnenosť týchto 

nákladov. 

 

3. Informácie 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ 

pre vzdelávania a odbornú prípravu na e-mailovej adrese tca@saaic.sk. 

 

mailto:tca@saaic.sk

