


OSOBITNÉ PODMIENKY 

ČLÁNOK 1 - PREDMET ZMLUVY 
1.1 Inštitúcia poskytne finančnú podporu účastníkovi na realizáciu mobility na výučbu v rámci 

programu Erasmus+. 
1.2 Účastník súhlasí s finančnou podporou vo výške stanovenej v článku 3.1 a zaväzuje sa 

realizovať mobilitu na výučbu v súlade s popisom uvedeným v prílohe I. 
1.3 Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť vyžiadané a odsúhlasené oboma zmluvnými 

stranami prostredníctvom oficiálneho oznámenia listom alebo e-mailom. 

ČLÁNOK 2 - PLATNOSŤ ZMLUVY A TRVANIE MOBILITY 
2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných 

strán. 
2.2 Mobilita môže začať najskôr dňa 13.01.2020 a skončiť najneskôr dňa 17.01.2020. Začiatok 

mobility je deň, kedy musí byť účastník prvýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii a koniec 
mobility je deň, kedy musí byť účastník poslednýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii. 
Dni cesty sa nezarátavajú do obdobia mobility. 

2.3 Účastníkovi je pridelená podpora z Erasmus+ fondov EÚ na 5 dní aktivity a počet dní musí 
zodpovedať dĺžke trvania mobility. 

2.4 Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na 
mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni. Účastník musí odučiť minimálne 8 hodín 
výučby za týždeň. 
Účastník musí odučiť celkovo 10 hodín za 5 dní. 

2.5 Účastník môže požiadať o predĺženie trvania mobility v súlade s podmienkou stanovenou v 
článku 2.4. V prípade, že inštitúcia súhlasí s predĺžením trvania mobility, k zmluve musí byť 
vystavený dodatok. 

2.6 Na potvrdení o účasti musí byť uvedený dátum začiatku a konca mobility. 

ČLÁNOK 3 - FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
3.1 Účastníkovi je pridelená finančná podpora na individuálnu podporu vo výške EUR a 

EUR na cestu. Celkový grant účastníka mobility je EUR. Výška individuálnej podpory je 
105 EUR na deň. 
Výška finančnej podpory na mobilitu je určená vynásobením počtu dní mobility stanovených v 
článku 2.3. sadzbou na individuálnu podporu platnú na deň pre prijímajúcu krajinu 
a pripočítaním príspevku na cestu. 

3.2 Preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so špeciálnymi potrebami, musí byť založené na 
podporných dokumentoch predložených účastníkom. 

3.3 Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie nákladov už financovaných zo zdrojov 
Európskej únie. 

3.4 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.3, finančná podpora je zlučiteľná s 
akýmkoľvek iným zdrojom financovania. 

3.5 Finančnú podporu alebo jej časť musí účastník vrátiť, ak neplní podmienky zmluvy. Avšak 
vrátenie grantu sa nesmie požadovať v prípade, ak účastník nemohol dokončiť svoje mobilitné 
aktivity, ako je to popísané v prílohe 1, z dôvodu vyššej moci. Vysielajúca organizácia musí 
takéto prípady oznámiť a národná agentúra akceptovať. 

ČLÁNOK 4 - PODMIENKY PLATBY 

4.1 Do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy oboma stranami a najneskôr do začiatku 
mobility bude účastníkovi mobility poskytnutá splátka vo výške 100% zo sumy stanovenej 
v článku 3. 
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OSOBITNÉ PODMIENKY 

ČLÁNOK 1 - PREDMET ZMLUVY 
1.1 Inštitúcia poskytne finančnú podporu účastníkovi na realizáciu mobility na výučbu v rámci 

programu Erasmus+. 
1.2 Účastník súhlasí s finančnou podporou vo výške stanovenej v článku 3.1 a zaväzuje sa 

realizovať mobilitu na výučbu v súlade s popisom uvedeným v prílohe I. 
1.3 Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť vyžiadané a odsúhlasené oboma zmluvnými 

stranami prostredníctvom oficiálneho oznámenia listom alebo e-mailom. 

ČLÁNOK 2 - PLATNOSŤ ZMLUVY A TRVANIE MOBILITY 
2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných 

strán. 
2.2 Mobilita môže začať najskôr dňa 13.01.2019 a skončiť najneskôr dňa 17.01.2019, Začiatok 

mobility je deň, kedy musí byť účastník prvýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii a koniec 
mobility je deň, kedy musí byť účastník poslednýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii. 
Dni cesty sa nezarátavajú do obdobia mobility. 

2.3 Účastníkovi je pridelená podpora z Erasmus+ fondov EÚ na 5 dní aktivity a počet dní musí 
zodpovedať dĺžke trvania mobility. 

2.4 Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na 
mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni. Účastník musí odučiť minimálne 8 hodín 
výučby za týždeň. 
Účastník musí odučiť celkovo 10 hodín za 5 dní. 

2.5 Účastník môže požiadať o predĺženie trvania mobility v súlade s podmienkou stanovenou v 
článku 2.4. V prípade, že inštitúcia súhlasí s predĺžením trvania mobility, k zmluve musí byť 
vystavený dodatok. 

2.6 Na potvrdení o účasti musí byť uvedený dátum začiatku a konca mobility. 

ČLÁNOK 3 - FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
3.1 Účastníkovi je pridelená finančná podpora na individuálnu podporu vo výške 525 EUR a 180 

EUR na cestu. Celkový grant účastníka mobility je 705 EUR. Výška individuálnej podpory je 
105 EUR na deň. 
Výška finančnej podpory na mobilitu je určená vynásobením počtu dní mobility stanovených v 
článku 2.3. sadzbou na individuálnu podporu platnú na deň pre prijímajúcu krajinu 
a pripočítaním príspevku na cestu. 

3.2 Preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so špeciálnymi potrebami, musí byť založené na 
podporných dokumentoch predložených účastníkom. 

3.3 Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie nákladov už financovaných zo zdrojov 
Európskej únie. 

3.4 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.3, finančná podpora je zlučiteľná s 
akýmkoľvek iným zdrojom financovania. 

3.5 Finančnú podporu alebo jej časť musí účastník vrátiť, ak neplní podmienky zmluvy. Avšak 
vrátenie grantu sa nesmie požadovať v prípade, ak účastník nemohol dokončiť svoje mobilitné 
aktivity, ako je to popísané v prílohe I, z dôvodu vyššej moci. Vysielajúca organizácia musí 
takéto prípady oznámiť a národná agentúra akceptovať. 

ČLÁNOK 4 - PODMIENKY PLATBY 

4.1 Do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy oboma stranami a najneskôr do začiatku 
mobility bude účastníkovi mobility poskytnutá splátka vo výške 100% zo sumy stanovenej 
v článku 3. 
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