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PRÍLOHA IV - SADZBY PLATNÉ PRE JEDNOTKOVÉ PRÍSPEVKY 
 

 

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV 

 

A. Organizačná podpora 

Do 100 mobilít: 400 EUR na účastníka + od 101. účastníka: 230 EUR na každého ďalšieho účastníka. 

 

B. Podpora inklúzie pre organizácie 

100 EUR na účastníka - náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov 

s nedostatkom príležitostí, ktorí si vyžadujú dodatočnú podporu na základe skutočných nákladov. 

 

 

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE - Mobilita jednotlivcov medzi členskými 

krajinami EÚ, tretími krajinami pridruženými k programu  
 

C. Podpora na cestovné náklady 
 

Mobilita študentov a čerstvých absolventov 

• študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí zúčastňujúci sa na krátkodobej mobilite 

 

Vzdialenostné pásma Štandardné cestovné - suma Zelené cestovné - suma 

medzi 10 a 99 km: 23 EUR na účastníka  

medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka  

8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka  

 

Poznámka: „vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, 

kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.  

 

Študenti a čerství absolventi bez podpory na cestovné náklady – doplňujúca suma individuálnej 

podpory na zelené cestovanie: 

Študenti a čerství absolventi, ktorí nedostanú samostatnú podporu na cestovné náklady, sa môžu 

rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako 

doplňujúcu sumu individuálnej podpory.  

 

Mobilita zamestnancov VŠ 

 

Vzdialenostné pásma Štandardné cestovné - suma Zelené cestovné - suma 

medzi 10 a 99 km: 23 EUR na účastníka  

medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka  

8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka  
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Poznámka: „vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, 

kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.  

D. Individuálna podpora na fyzickú mobilitu   

Mobilita študentov a čerstvých absolventov 

 

 Prijímajúca krajina 

 

Suma na mesiac 

v EUR pre mobilitu za 

účelom štúdia  

 

 

Suma na mesiac 

v EUR pre mobilitu 

za účelom stáže 

Skupina 1  

Krajiny programu  

s vysokými 

životnými 

nákladmi 

 

Dánsko, Fínsko, Island, 

Írsko, Luxembursko, 

Švédsko, Lichtenštajnsko, 

Nórsko,  

tretie krajiny z regiónu 14 

 

570 720 

Skupina 2  

Krajiny programu 

so strednými 

životnými 

nákladmi 

 

Rakúsko, Belgicko, 

Nemecko, Francúzsko, 

Taliansko, Grécko, 

Španielsko, Cyprus, 

Holandsko, Malta, 

Portugalsko  

tretie krajiny z regiónu 13 

 

570 720 

Skupina 3  

Krajiny programu  

s nízkymi 

životnými 

nákladmi 

 

Bulharsko, Chorvátsko, 

Česká republika, Estónsko, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, 

Poľsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Severné 

Macedónsko, Turecko, 

Srbsko  

 

520 670 

 

Tieto sadzby stanovené národnou agentúrou sú nemenné pre celý mobilitný projekt.  

 

• Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí, ktorí sa zúčastnia stáže, majú nárok 

zároveň aj na ďalší príspevok pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí.   

• Dlhodobá mobilita študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí: ďalší 

príspevok nad úroveň grantov na štúdium vo výške 250 EUR/mesiac. 

• Študenti a čerství absolventi na krátkodobej mobilite (5 – 30 dní fyzickej účasti) majú 

nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na 

cieľovú krajinu: sadzba 70 EUR/deň do 14. dňa mobility a 50 EUR/deň na 15. – 30. deň 

mobility. Účastníci krátkodobej mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový 

príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 

dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní. Účastníci krátkodobej mobility 

nemajú nárok na príspevok na účely stáže. 
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• Dni na cestu: účastníkom krátkodobej mobility môžu byť pridelené max. dva dni individuálnej 

podpory na dni na cestu. V prípade, že študenti a čerství absolventi použijú pri preprave na 

krátkodobú alebo dlhodobú mobilitu udržateľnejšie cestovné prostriedky, môžu im byť 

pridelené ďalšie max. 4 dni individuálnej podpory na dni na cestu. 

 

Mobilita zamestnancov VŠ 

 

 Mobilita zamestnancov 

Prijímajúca krajina 

 
Suma na deň v EUR  

 

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, 

Luxembursko, Švédsko, 

Lichtenštajnsko, Nórsko,  

tretie krajiny z regiónu 14 

 

160 

 

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, 

Francúzsko, Taliansko, Grécko, 

Španielsko, Cyprus, Holandsko, 

Malta, Portugalsko, 

tretie krajiny z regiónu 13 

 

140 

 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká 

republika, Estónsko, Lotyšsko, 

Litva, Maďarsko, Poľsko, 

Rumunsko, , Slovinsko, Severné 

Macedónsko, Turecko, Srbsko  

 

120 

 

Tieto sadzby stanovené národnou agentúrou sú nemenné pre celý mobilitný projekt.  

 

Suma na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:  

do 14. dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie  

+  

od 15. do 60. dňa aktivity: 70 % zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.  

 

Dni na cestu: zamestnancom môžu byť pridelené max. dva dni individuálnej podpory na dni na cestu. 

V prípade, že zamestnanci použijú pri preprave na mobilitu udržateľnejšie cestovné prostriedky, môžu 

im byť pridelené ďalšie max. 4 dni individuálnej podpory na dni na cestu. 

 

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE - Mobilita jednotlivcov do tretích krajín 

nepridružených k programu („medzinárodná mobilita“) 

 

 

C. Podpora na cestovné náklady 
 

Mobilita študentov a čerstvých absolventov:  

• študenti a čerství absolventi, ktorí odchádzajú do tretích krajín nepridružených k programu z 

regiónov 1-12 
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Vzdialenostné pásma Štandardné cestovné - suma Zelené cestovné - suma 

medzi 10 a 99 km: 23 EUR na účastníka  

medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka  

8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka  

 

Poznámka: „vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, 

kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.  

 

Mobilita zamestnancov VŠ 

 

Vzdialenostné pásma Štandardné cestovné Zelené cestovné 

medzi 10 a 99 km: 23 EUR na účastníka  

medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 

medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 

medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 

medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka  

8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka  

 

 

D. Individuálna podpora na fyzickú mobilitu   
 

Mobilita študentov a čerstvých absolventov:  

 

Cieľová krajina Suma na mesiac v EUR 

Partnerské krajiny v regiónoch 1 – 12 700 

Partnerské krajiny z regiónu 13 – 14  570 

 

 

• Mobilita študentov za účelom stáže pre regióny 13 a 14: ďalší príspevok nad úroveň grantov 

na štúdium vo výške 150 EUR/mesiac. Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí, 

ktorí sa zúčastnia stáže, majú nárok zároveň aj na ďalší príspevok pre študentov a čerstvých 

absolventov s nedostatkom príležitostí.   

• Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí: ďalší príspevok nad úroveň grantov 

na štúdium vo výške 250 EUR/mesiac. 

• Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni 

fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: sadzba 70 EUR/deň na 

1. – 14. deň mobility a 50 EUR/deň na 15. – 30. deň mobility. Účastníci krátkodobej mobility 

s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby 

vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 

15 – 30 dní. Účastníci krátkodobej mobility nemajú nárok na príspevok na účely stáže. 
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Mobilita zamestnancov VŠ 

 

Mobilita zamestnancov odchádzajúcich z krajín EÚ a tretích krajín pridružených k programu do tretích 

krajín nepridružených k programu v regiónoch 1 - 12  

 

Suma na deň v EUR 180 

 

 

Poznámka: suma na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:  

do 14. dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie  

+  

od 15. do 60. dňa aktivity: 70 % zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.  

 

 

 


