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Štipendijný program EHP Slovensko  

 

ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE VÝZVY 
na predkladanie žiadostí o projekt 

 
EEA/EHP-SK06-I-001 

v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia 
 

Dátum vyhlásenia výzvy 10. apríl 2014 

Dátum uzatvorenia výzvy 15. august 2014 

Celková alokácia 15 228 EUR 

 

Žiadatelia 
 
Celkový počet prijatých žiadostí o projekt1: 9 

 4 žiadosti stredných škôl (1 gymnázium, 3 stredné odborné školy) 
o  3x prípravná návšteva v partnerskej organizácii 
o  1x organizácia prípravného stretnutia na Slovensku 

 5 žiadostí vysokých škôl (univerzitné VŠ) 
o  4x prípravná návšteva v partnerskej organizácii 
o  1x organizácia prípravného stretnutia na Slovensku 

 
Počet žiadateľov podľa krajov a typu žiadateľa: 
 

 

                                                           
1
 Žiadosti o projekt boli hodnotené priebežne počas otvorenej výzvy, v poradí, v akom boli doručené (systém 

FIFO – „first in, first served/out“). Ak žiadosť o projekt nesplnila kritériá formálnej správnosti, t. j. bola 
z hodnotenia vylúčená, žiadateľ bol oprávnený opätovne predložiť prepracovanú žiadosť. Opätovne predložená 
žiadosť bola považovaná za novú žiadosť. Počas otvorenej výzvy nastal 1 takýto prípad. Štatistické 
vyhodnotenie výzvy zahŕňa aj opätovne predloženú žiadosť o projekt. 
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Všetky žiadosti boli predložené žiadateľmi so sídlom na Slovensku. V každej žiadosti bola partnerom 
jedna vzdelávacia organizácia so sídlom v donorskom štáte Nórsko, 1 žiadosť uviedla zapojenie 3 
ďalších partnerov zo Slovenska (neakademický sektor). 
 
Požadovaný počet osôb na mobilitu: 17 

 8 zamestnancov stredných škôl (z toho 2 zamestnanci nórskej SŠ) 

 9 zamestnancov vysokých škôl (z toho 1 zamestnanec nórskej VŠ) 
 
Požadovaný projektový grant predložených žiadostí: 23 726,40 EUR 

 žiadosti stredných škôl: 10 626,40 EUR 

 žiadosti vysokých škôl:  13 100 EUR 
 
Priemerný požadovaný príspevok na 1 projekt: 2 636,27 EUR 
 
Proporčné rozdelenie požadovaného projektového grantu podľa typu žiadateľa: 
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Prijímatelia 
 
Celkový počet schválených žiadostí: 6 

 4 žiadosti stredných škôl (1 gymnázium, 3 stredné odborné školy) 
o  3x prípravná návšteva v partnerskej organizácii 
o  1x organizácia prípravného stretnutia na Slovensku 

 2 žiadosti vysokých škôl (univerzitné VŠ) 
o  2x prípravná návšteva v partnerskej organizácii 

 
Počet prijímateľov podľa krajov a typu žiadateľa: 
 

 
 
Celkový počet osôb na mobilite: 11 

 8 zamestnancov stredných škôl (z toho 2 zamestnanci nórskej SŠ) 

 3 zamestnanci vysokých škôl 
 
Celková výška schváleného projektového grantu prijímateľov: 14 556,40 EUR 

 projekty stredných škôl: 10 626,40 EUR 

 projekty vysokých škôl: 3 930,00 EUR 
 
Proporčné rozdelenie schváleného projektového grantu podľa typu prijímateľa: 
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Rezervný zoznam 
 
Zostatková alokácia: 671,60 EUR 
 
Na rezervný zoznam boli zaradené 2 žiadosti VŠ (Košický kraj a Banskobystrický kraj), v celkovej 
schválenej výške projektového grantu 2 690 EUR:  

 1 prípravná návšteva 1 zamestnanca slovenskej VŠ  

 1 organizácia prípravného stretnutia na Slovensku za účasti 1 zamestnanca z nórskej VŠ a 3 
ďalších partnerov zo Slovenska (neakademický sektor). 


