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KA107 - Kontrakty 2015 
 
→  vyplatenie prvej splátky (65% z celkového grantu) 
 
→  predkladanie žiadostí o ďalšiu splátku predfinancovania 
( 35% z celkového grantu + prípadné zažiadanie o navýšenie grantu) 
  
• pre 16 mesačné projekty k 28.02.2016  
 

• pre 24 mesačné projekty k 30.06.2016  
  
 



Priebežná správa  

• vo forme tabuľky v Exceli posiela sa elektronicky na  
   erasmus@saaic.sk  a aj poštou 
 
•  jej prostredníctvom príjemca deklaruje čerpanie grantu,    
   môže zažiadať o navýšenie celkového grantu, vrátane  
   špeciálneho grantu pre  účastníkov so ZŤP a deklarovať    
   zníženie celkového grantu 

mailto:erasmus@saaic.sk


Priebežná správa 

Pozostáva z nasledujúcich hárkov: 
 
1. Všeobecné info – základné údaje + prehľad o plánovanom čerpaní 

grantu – potrebné vyplniť 
 
2. Mobility v partnerskej krajine A-Z – podrobný prehľad o 

plánovanom čerpaní grantu pre danú krajinu – potrebné vyplniť 
     (v prípade vyššieho počtu krajín je potrebné pridať krajiny 

kopírovaním 2.hárku „Mobility v partner. krajine A“ ) 
 



Priebežná správa 

 
3. Podpora na organizáciu – potrebné vyplniť 
     (pokiaľ nie je počet plánovaných účastníkov v tolerancii 10% 

podpora na organizáciu sa zníži dodatkom k zmluve  
o poskytnutí grantu) 

 
4. Navýšenie pre účastníkov so ZŤP - žiadosť o navýšenie grantu  

z dôvodu mobilít účastníkov so ZŤP – voliteľné 
 
 



Priebežná správa 

5. Navýšenie na nové mobility -  žiadosť o navýšenie grantu  
z dôvodu dodatočných mobilít – voliteľné 

 
6. Výška grantov - má informačný charakter 
 



Priebežná správa 

   Formulár priebežnej správy spolu s inštrukciami  
k priebežnej správe  nájdete na našej internetovej 
stránke:  

    www.erasmusplus.sk  

     
    v časti Mám projekt/Zmluvy/2015/ 
    Vysokoškolské vzdelávanie/KA107 - Mobility jednotlivcov   

 medzi krajinami programu a partnerskými krajinami 
 

http://www.erasmusplus.sk/


Záverečná správa 
 
•  16 mes. projekty – najneskôr 30.11.2016  
•  24 mes. projektov – najneskôr 31.07.2017 
 

 
 



Ďakujeme za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
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