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• V rokoch 2009 – 2014 je realizovaných 9 programov 
 

• Príspevok viac ako 80,75 mil. € 
 

• Kľúčové oblasti podpory 
• Prispôsobenie sa zmene klímy 
• Kultúrne a prírodné dedičstvo 
• Zelené inovácie v priemysle 
• Sociálna inklúzia 
• Cezhraničná spolupráca 
• Domáce a rasovo podmienené násilie 
• Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg 
• Fond pre mimovládne organizácie 

 
• Štipendijný program je realizovaný v 11 krajinách EÚ 

Granty EHP a Nórske Granty  
 na Slovensku 



• Cieľ: 
Zvýšený ľudský kapitál a vedomostná úroveň 

 
• Celková alokácia programu: 2 255 882 € 
• Príspevok z Grantov EHP: 1 917 500 € (85%) 
• Príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 338 382 € (15%) 

 
• Donorskí partneri programu: 

 
• AIBA, Lichtenštajnsko 
• RANNÍS, Island 
• SIU, Nórsko 

 
• Správcom programu je SAIA, n. o. 

Štipendijný program EHP 



Štipendijný program EHP 



Vzdelávacie systémy 
Nórsko, Island, Lichtenštajnsko 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Nórsko  
• vyššie stredné školy: 435 
• vysokoškolské inštitúcie: 70 

 
• Island 

• vyššie stredné školy: 34 
• vysokoškolské inštitúcie: 7 

 
• Lichtenštajnsko 

• vyššie stredné školy: 2 
• vysokoškolské inštitúcie: 4 

 
 

• Brožúra o vzdelávacích systémoch vydaná SAIA, n. o. 

Vzdelávacie systémy 



Prípravné návštevy a stretnutia 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie 
kontaktov za účelom naplánovania spoločného projektu 
 
 

• Aktuálna výzva: 10. apríl 2014 – 8. júl 2014 
 
 

• Predkladanie žiadostí min. 6 týždňov pred cestou 
 

• Realizácia:  máj 2014 – august 2014 
 
 

• Alokácia na výzvu: 15 228 € 
 

• Maximálna výška grantu 4 500 €, trvanie max. 5 dní 
 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Aktivity: 
a) Účasť na prípravnej návšteve 
b) Organizácia prípravného stretnutia 

 
• Oprávnení žiadatelia sú vysoké a stredné školy so sídlom 

na Slovensku, v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku 
 

• Oprávnený žiadateľ zo Slovenska musí mať za partnera 
minimálne 1 organizáciu z donorských štátov 
 

• Oprávnený žiadateľ z donorských štátov musí mať za 
partnera minimálne 1 organizáciu zo Slovenska 
 

• Dodatočný partner: 
• Organizácia z praxe (podnik, nezisková organizácia, 

nemocnica, výskumná organizácia...) 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Oprávnené výdavky: 
• Cestovné náklady a poistenie do 700 € na osobu 
• Pobytové náklady 

• 210 €/osoba/deň v donorských štátoch 
• 100 €/osoba/deň na Slovensku 

 
 

• Predkladanie žiadostí elektronicky cez on-line systém 
počas otvorenej výzvy 
 
 

• Priebežné hodnotenie a výber žiadostí (systém FIFO) 
do vyčerpania alokácie stanovenej na výzvu 
 

Prípravné návštevy a stretnutia 



Prípravné návštevy a stretnutia 

Formulár žiadosti 

Informácie o žiadateľovi, štatutárny zástupca, kontaktná osoba 
žiadateľa 

Aktivita 

Prípravná návšteva 
Organizácia prípravného 

stretnutia 

Účastníci mobility, informácie o 
hosťujúcej organizácii a 

kontaktnej osobe 

Účastníci stretnutia zo zahraničia 
a informácie o ich organizácii 

Termín plánovanej návštevy/stretnutia 

Miesto konania návštevy/stretnutia 

Informácie o návšteve/stretnutí 

Rozpočet 



• Príloha č. 1: Cieľ a obsah plánovanej návštevy/stretnutia 
 

• identifikácia projektu a žiadateľa 
• cieľ plánovanej návštevy/stretnutia 
• obsah plánovanej návštevy/stretnutia 
• zoznam konkrétnych očakávaných výsledkov 

návštevy/stretnutia 
• sumár v angličtine 

 
 
 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Príloha č. 2: Rozpočet žiadosti o projekt 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Príloha č. 3: Potvrdenie o záujme o spoluprácu partnera – 
     Letter of intent – v angličtine  
 
 

• Príloha č. 4: Súhlas štatutárneho zástupcu žiadateľa –  
     s predložením žiadosti, s účasťou na   
     návšteve/organizáciou stretnutia; ustanoví 
     kontaktnú osobu; 
 
 

• Príloha č. 5: Profesijný životopis účastníkov stretnutia 
 
 

• Príloha č. 6: Vyhlásenie kontaktnej osoby – ochrana   
     osobných údajov 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Projektový grant 
• 1. splátka – zálohová platba vo výške 80 % z 

celkovej výšky projektového grantu 
• 2. splátka – 20 % z celkovej výšky projektového 

grantu vyplatená po zúčtovaní výdavkov 
 
 

• Predkladanie správ a dokumentov  
• Sumárny výkaz výdavkov (podľa predlohy) 
• Podporné dokumenty (kópie faktúr za letenky, 

palubných lístkov, cestovných lístkov a pod.) 
• Krátka správa z prípravnej návštevy/stretnutia v 

AJ (podľa predlohy, vrátane kópie prezenčnej 
listiny zo zasadnutí) 

 

Prípravné návštevy a stretnutia 



• Sumárny výkaz výdavkov a správa z prípravnej 
návštevy/stretnutia sa predkladajú v 2 verziách: 
• Editovateľný dokument a oskenovaný dokument 

podpísaný Kontaktnou osobou 
 
• Podporné dokumenty sa predkladajú oskenované a 

podpísané Kontaktnou osobou 

 

• Predkladanie správ a dokumentov: 
• do 20 pracovných dní odo dňa ukončenia cesty, 

avšak najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci 
posledného dňa cesty 

Prípravné návštevy a stretnutia 



Projekty inštitucionálnej spolupráce 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Podporiť bilaterálnu alebo multilaterálnu inštitucionálnu 
spoluprácu a vyvážené partnerstvá 
 

• 1. spoločná výzva:  jún – júl 2014 
 

• Alokácia na výzvu:  814 306 € 
 
 
 
 
 

• Spolufinancovanie: 10% z celkových oprávnených 
výdavkov 
 

• Trvanie projektov: 9 – 16 mesiacov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 

Stredné školy Vysoké školy 

Minimálna výška grantu 30 000 € 50 000 € 

Maximálna výška grantu 100 000 € 120 000 € 



• Aktivity: 
a) Spolupráca akademických pracovníkov 
b) Vytváranie spoločných študijných modulov 
c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby 
d) Intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov 
e) Príprava spoločných odborných článkov, publikácií 
f) Organizácia konferencií, seminárov, školení, workshopov, 

letných škôl  
g) Stáže, odborná príprava študentov a doktorandov vo 

výskumných a iných organizáciách  
h) Krátkodobá mobilita študentov a doktorandov  
i) Krátkodobá mobilita akademických pracovníkov  
j) Krátkodobá mobilita expertov 
k) Krátkodobá mobilita vedúcich predstaviteľov  
 a administratívnych pracovníkov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
medzi vysokými školami 



• Oprávnený žiadateľ: 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 

 
• Oprávnený partner: 

• Z donorských štátov: 
• Vysoká škola 
• Inštitúcia oprávnená poskytovať terciárne vzdelávanie 

• Zo Slovenska: 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 
• Externá vzdelávacia inštitúcia 

 
• Asociovaní partneri 

 
• Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 partnerskú VŠ so 

sídlom v niektorom z donorských štátov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
medzi vysokými školami 



• Aktivity: 
a) Podpora inštitucionálnej spolupráce zahŕňajúc aktivity 

zamerané na študentov, učiteľov a pracovníkov 
b) Podpora inštitucionálnej spolupráce pri riešení tém 

spoločného záujmu 
c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby 
d) Organizácia vedomostných súťaží  
e) Organizácia letných environmentálnych škôl  
f) Organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov   
g) Odborný pobyt/prax študentských skupín a/alebo učiteľov  
h) Mobilita študentov  
i) Spolupráca študentov na diaľku  
j) Organizácia a účasť na odborných seminároch pre učiteľov  
k) Mobilita učiteľov s cieľom profesionálneho rozvoja 
l) Mobilita pracovníkov škôl so zameraním na zlepšenie 

manažmentu stredných škôl  

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
v stredoškolskom vzdelávaní 



• Oprávnený žiadateľ: 
• Stredná škola so sídlom na Slovensku 

 
• Oprávnený partner: 

• Z donorských štátov: 
• Stredná škola 
• Vysoká škola 
• Inštitúcia oprávnená poskytovať sekundárne vzdelávanie 
• Inštitúcia oprávnená poskytovať terciárne vzdelávanie 

• Zo Slovenska: 
• Stredná škola so sídlom na Slovensku 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 

 
• Asociovaní partneri 

 
• Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 partnerskú SŠ so 

sídlom v niektorom z donorských štátov 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 
v stredoškolskom vzdelávaní 



• Kritériá oprávnenosti výdavkov 

a) Výdavok musí byť indikovaný v rozpočte 
b) Výdavok musí byť primeraný  
c) Výdavok musí byť realizovaný v období oprávnenosti 
d) Výdavok musí byť podložený účtovným dokladom a 

podpornou dokumentáciou 
e) Výdavok musí byť realizovaný a zrealizovaný v súlade s 

ustanovenia projektovej zmluvy, ktoré sa týkajú 
obstarávania tovarov, služieb a prác 

f) Výdavok musí spĺňať všetky zákonné náležitosti 
g) Výdavok musí spĺňať princípy hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti 
h) Výdavok musí byť nevyhnutný na realizáciu a 

dosiahnutie cieľov projektu a naplnenie indikátorov 

 

 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Oprávnené výdavky: 

• Mzdové náklady 
• Cestovné náklady, cestovné poistenie 
• Štipendiá, denné náhrady (ubytovanie, stravné, vedľajšie 

výdavky) 
• Občerstvenie 
• Prenájom konferenčných priestorov, materiály na konferencie 

a semináre 
• Nákup študijných materiálov, pomôcok a publikácií 
• Vydanie spoločných učebných materiálov, pomôcok, 

publikácií 
• Nákup kancelárskych potrieb a pomôcok 
• Nákup DHM a DNM vrátane technického vybavenia učební 
• Výdavky na publicitu 
• Ďalšie nevyhnutné výdavky súvisiace s realizáciou projektu 

 

 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Výdavky:  
 
• Priame 

 
• Nepriame (maximálne do výšky 10 % priamych výdavkov). 

Nepriame výdavky môžu byť identifikované na základe: 
• Skutočných nepriamych nákladov 
• „Flat rate“ – paušálna sadzba do výšky 10 % celkových 

priamych oprávnených výdavkov 
 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Predkladanie žiadostí elektronicky cez on-line systém do 
termínu uzávierky výzvy 
 

• Tlačená verzia: 
• Osobne, kuriérom do termínu uzávierky 
• Poštou odoslaná najneskôr v deň uzávierky výzvy; 

doručená musí byť do 5 pracovných dní 
 

• Posudzovanie administratívnej zhody a kritérií oprávnenosti – 
možnosť doplnenia do 5 pracovných dní po zaslaní výzvy 
 

• Odborné hodnotenie žiadosti 2 nezávislými odborníkmi 
 

• Medzinárodná výberová komisia 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



Formulár žiadosti o projekt: 
 

• Základné informácie o projekte – názov, zapojené krajiny 
• Informácie o žiadateľovi; štatutárny zástupca; koordinátor 

projektu 
• Informácie o partnerskej organizácii; štatutárny zástupca; 

kontaktná osoba 
• Začiatok a koniec realizácie projektu 
• Aktivity 
• Plánované výstupy projektu: 

• celkový počet osôb zapojených do projektu 
• celkový počet osôb na mobilite 
• výsledky aktivít projektu 

• Rozpočet 
• Prierezové otázky 
• Štátna pomoc 
• Vyhlásenie 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Príloha č. 1: Formulár žiadosti v angličtine 
 

• Príloha č. 2: Opis projektu  
• Identifikácia projektu a žiadateľa 
• Zapojené krajiny 
• Anotácia projektu 
• Ciele projektu 
• Podrobný opis projektu – súčasný stav, spôsob realizácie...  
• Aktivity projektu – časový rámec a harmonogram  
• Plánované výstupy projektu 
• Riadenie projektu a partnerstvo 
• Propagácia 
• Riziká a manažment rizík 
• Prierezové otázky 
• Zdôvodnenie rozpočtu a opis rozpočtových položiek 
• Formálne náležitosti rozpočtu 

 
• Príloha č. 3: Opis projektu v angličtine 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Príloha č. 4: Rozpočet žiadosti o projekt  
• Tabuľka rozpočtu pre vysoké školy 
• Tabuľka rozpočtu pre stredné školy 

 
• Rozpočet sa skladá zo 4 hlavných častí: 

• Sumár 
• Rozpočet žiadateľa 
• Rozpočty partnerov 
• Podrobný sumár 

 
• Anglická verzia rozpočtu 

 
 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Sumár 
 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Rozpočet žiadateľa – vysoká škola 
 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Rozpočet žiadateľa – stredná škola 
 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Štipendiá:  
 
 
 
 
 
 

• Denné náhrady: 
 
 
 
 
 
 

 
*pri pobytoch do 7 dní 
 
**pri pobytoch do 10 dní 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 

Z donorských štátov na 
Slovensko 

Zo Slovenska do 
donorských štátov 

Študenti a doktorandi 600 € na mesiac 1 125 € na mesiac 

Učitelia 1000 € na mesiac 2 100 € na mesiac 

Z donorských štátov na 
Slovensko 

Zo Slovenska do 
donorských štátov 

Študenti a doktorandi* 80 € na deň 150 € na deň 

Učitelia** 100 € na deň 210 € na deň 



• Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu    
     žiadateľa – súhlas so zapojením do projektu a 
     zabezpečením spolufinancovania projektu vo  
     výške min. 10% z celkových oprávnených   
     výdavkov 
 
 

• Príloha č. 6: Písomne deklarovaný súhlas so zapojením do  
     projektu od každej partnerskej organizácie 
 
 

• Príloha č. 7: Profesijný životopis koordinátora projektu –   
     v angličtine 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Projektový grant: 
 
• Prvá zálohová platba vo výške maximálne vo výške 80 % 

projektového grantu – po podpise projektovej zmluvy  
• Dodatočné priebežné platby, ktoré spolu neprekročia 90% 

udeleného projektového grantu, môžu byť prijímateľovi 
poskytnuté za predpokladu, že bolo vynaložených 
najmenej 40 % celkových oprávnených výdavkov na 
projekt  

• Zostávajúcich 10 % z projektového grantu bude 
vyplatených prijímateľovi po schválení záverečnej správy o 
projekte 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 



• Reportovacie obdobia: 
 
 
 
 
 
 
 

• Priebežné platby: 
 

Projekty inštitucionálnej spolupráce 

Termín vyplatenia 
priebežných platieb 

20.2. 201x 

20.6. 201x 

20.10. 201x 

Začiatok obdobia Koniec obdobia Termín predloženia priebežnej 
správy o projekte (PSP) 

1. 1. 201x 30. 4. 201x  9. 5. 201x 

1. 5. 201x 31. 8. 201x 9. 9. 201x 

1. 9. 201x 31. 12. 201x 9. 1. 201x 



Mobilitné projekty medzi vysokými školami 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• Podporiť medzinárodnú mobilitu študentov, doktorandov 
a akademických pracovníkov vysokých škôl  

 
• Celková alokácia: 600 000 € 

 
• 2 výzvy: v 2. štvrťroku 2014 a 4. štvrťroku 2014 

 
• Aktivity: 

a) Dlhodobá mobilita študentov a doktorandov VŠ: 
• na 1. a 2. stupni: 3 – 12 mesiacov 
• na 3. stupni: 1 – 12 mesiacov 

 
b) Mobilita akademických pracovníkov – výučbové pobyty 

• mobilita pedagógov: 3 dni – 6 týždňov 
• minimálne 5 hodín výučby 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



• Oprávnený žiadateľ: 
• Vysoká škola so sídlom na Slovensku 

 
 

• Oprávnený partner: 
• Vysoká škola so sídlom v niektorom z donorských 

štátov – Nórsko, Island, Lichtenštajnsko 
 
 

• Obe musia byť držiteľom platnej Erasmus charty pre 
vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) 
 
 

• Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 oprávneného 
partnera 
 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



• Minimálna výška grantu: 25 000 € 
 

• Maximálna výška grantu: 80 000 € 
 

• Spolufinancovanie: nevyžaduje sa 
 

• Trvanie projektov: max. 18 mesiacov pri 1. výzve 
 max. 20 mesiacov pri 2. výzve 

 
• Oprávnené výdavky: 

• Cestovné náklady a poistenie do 700 € na osobu 
• Štipendiá, resp. denné náhrady 
• Organizácia mobility: 10% z celkových priamych 

výdavkov na mobility 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



• Štipendiá:  
 
 
 
 
 
 

• Denné náhrady: 
 
 
 
 
 
 

 
*pri pobytoch do 7 dní 
 
**pri pobytoch do 10 dní 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 

Z donorských štátov na 
Slovensko 

Zo Slovenska do 
donorských štátov 

Študenti a doktorandi 600 € na mesiac 1 125 € na mesiac 

Učitelia 1000 € na mesiac 2 100 € na mesiac 

Z donorských štátov na 
Slovensko 

Zo Slovenska do 
donorských štátov 

Študenti a doktorandi* 80 € na deň 150 € na deň 

Učitelia** 100 € na deň 210 € na deň 



• Predkladanie žiadostí elektronicky cez on-line systém 
do termínu uzávierky výzvy 
 
 

• Tlačená verzia: 
• Osobne, kuriérom do termínu uzávierky 
• Poštou odoslaná najneskôr v deň uzávierky výzvy; 

doručená musí byť do 5 pracovných dní 
 
 

• Posudzovanie administratívnej zhody a kritérií 
oprávnenosti – možnosť doplnenia do 5 pracovných dní 
po zaslaní výzvy 
 
 

• Odborné hodnotenie a výberová komisia 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



Formulár žiadosti o projekt: 
 

• Informácie o žiadateľovi; štatutárny zástupca; 
koordinátor projektu 

• Informácie o partnerskej organizácii; štatutárny 
zástupca; kontaktná osoba 

• Erasmus ID kódy žiadateľa a partnera/ov 
• Začiatok a koniec realizácie projektu 
• Aktivity 
• Plánované výstupy projektu: 

• celkový počet vysielaných osôb 
• celkový počet prijímaných osôb 

• Rozpočet 
• Prierezové otázky 
• Vyhlásenie 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



• Príloha č. 1: Formulár žiadosti v angličtine 
 

• Príloha č. 2: Opis projektu  
 

• Príloha č. 3: Rozpočet 
 

• Príloha č. 4: Bilaterálne dohody o spolupráci 
 

• Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu  
    žiadateľa – súhlas so zapojením do projektu 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



• Projektový grant: 
 
• Prvá zálohová platba vo výške maximálne vo výške 

80 % projektového grantu – po podpise projektovej 
zmluvy  
 

• Dodatočné priebežné platby, ktoré spolu 
neprekročia 90% udeleného projektového grantu, 
môžu byť prijímateľovi poskytnuté za predpokladu, 
že bolo vynaložených najmenej 40 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt  
 

• Zostávajúcich 10 % z projektového grantu bude 
vyplatených prijímateľovi po schválení záverečnej 
správy o projekte 

Mobilitné projekty medzi 
vysokými školami 



Diskusia 

Štipendijný program EHP Slovensko 



• SAIA, n. o. 
 Sasinkova 10 
 812 20 Bratislava 1 
 
• Tel: 02/59 30 47 00 

 
• www.saia.sk 

 
• www.spehp.saia.sk 

 
 

• Administrátorka programu: Mgr. Žofia Gulášová 
         zofia.gulasova@saia.sk 

 
• Finančná manažérka projektov: Ing. Simona Želinská 
         simona.zelinska@saia.sk 
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Ďakujeme za pozornosť 


