
 

 

 

Informácie o financovaní mobilít učiteľov a zamestnancov Stavebnej fakulty 

v rámci programu Erasmus+ počas akademických rokov 2021 - 2023 

 

 

FINANCOVANIE NÁKLADOV NA MOBILITU UČITEĽA  

a) Cestovné náklady 
V zmysle aktualizovaných pravidiel programu Erasmus+   bude  v akademickom roku 
2020-2022 stanovená paušálna výška finančného príspevku na cestovné náklady pre 
zamestnancov Erasmus+ mobilít do krajín programu Erasmus+  nasledovne: 

Cestovné náklady: sa stanovia na základe vzdialenostného pásma vypočítaného 
prostredníctvom oficiálneho kalkulátora Európskej komisie 

http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus-plus/resources_en#tab-1-4  

Do kalkulátora je potrebné zadať krajinu a mesto, v ktorej sídli žiadateľ a krajinu/ 
mesto v zahraničí, kde sa uskutoční mobilita. Cestovné náklady zahŕňajú celkové 
náklady na cestu tam aj späť pre účastníka mobility. 

Cestovné vzdialenosti                                                                Suma  

Od 10 do 99 km:  20 EUR na účastníka 
Od 100 do 499 km:  180 EUR na účastníka 
Od 500 do 1 999 km:  275 EUR na účastníka 
Od 2 000 do 2 999 km:  360 EUR na účastníka 
Od 3 000 do 3 999 km:  530 EUR na účastníka 
Od 4 000 do 7 999 km:  820 EUR na účastníka 
8 000 km alebo viac:  1 500 EUR na účastníka 

Paušálny príspevok na cestovné náklady zahŕňa všetky cestovné výdavky súvisiace s 
mobilitou. Účastník mobility nepredkladá k vyúčtovaniu žiadne cestovné doklady. 

Cestovné lístky si každý účastník mobility zabezpečuje individuálne po 
schválení prihlášky na mobilitu učiteľa a žiadosti o vyslanie na ZPC. 

Za miesto začiatku cesty sa považuje miesto, kde sídli vysielajúca organizácia a 
za miesto konania sa považuje miesto, kde sídli prijímajúca organizácia. Ak učiteľ už 
je na mieste konania v rámci inej aktivity, podpora na cestovné náklady nebude 
udelená.       
 
b) Pobytové náklady  
Na pokrytie pobytových nákladov poskytuje Európska únia finančnú podporu vo forme 
dennej sazdby, ktorá učiteľovi vždy prináleží. Pobytové náklady zahŕňajú náklady na 
ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, 
autobus a pod.). Pobytové náklady prináležia na dni práce (výučby) a na 1 deň cesty 
(deň pred prvým dňom výučby v zahraničí alebo deň po poslednom dni výučby v 
zahraničí).  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
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EUR/deň  - Denná sadzba na pobytové náklady podľa prijímajúcej krajiny 
 

Sadzby platné na rok 2021 - 2023: 

Individuálna podpora na mobilitu zamestnancov (učitelia - výučba a pracovníci - 
školenie) 

Prijímajúci štát  Čiastka na deň  

Dánsko Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, 
Švédsko, Spojené kráľovstvo 

135 €  

Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Malta, 
Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko 

120 €  

Bulharsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko, Estónsko, 
Chorvátsko, FYROM- Macedónsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko 

105€  

 

 

c) Pridelené finančné prostriedky vo forme poskytnutého grantu sú len 

príspevkom na realizáciu Erasmus+ plánovaných a schválených projektových mobilít. 

Z toho dôvodu, ak stanovené limity nie sú postačujúce a nepokryjú náklady v 

plnej výške, príjemca grantu ich musí uhradiť z iných zdrojov. 

 

Spôsob financovania: 80:20 

Predfinancovanie vo výške 80% a vyplatenie doplatku vo výške 20% po ukončení 

mobility a splnení si povinností. 

 

Vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti grantu Erasmus+ pre STU a s cieľom 

zvýšiť počet účastníkov učiteľských (zamestnaneckých) mobilít, sa odporúča obmedziť 

rozsah financovania jednej mobility na 5 dní aktivity a max. 1 deň cesty, čiže grant na 

6 dní. Minimálna dĺžka mobility je stanovená na 2 dni.    

     

        


