
  

 

  

  

 

  
 

            
  
       

   

 

      

   

  
 

  

  

 

 

  

Program ERASMUS+ 
PRIHLÁŠKA pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami 

(Výzva 2021) 

Osoba potvrdzujúca prihlášku (Erasmus koordinátor na vysokej škole) 

VYSOKÁ ŠKOLA:
 

ERASMUS KOORDINÁTOR NA VYSOKEJ ŠKOLE: 

Podpis Erasmus koordinátora*: 


Žiadateľ
 

MENO A PRIEZVISKO, titul: 
E-MAIL: 

ERASMUS aktivita:  ŠTÚDIUM / STÁŽ (študenti VŠ)

VÝUČBA / ŠKOLENIE (zamestnanci VŠ) 

ZMIEŠANÝ INTENZÍVNY PROGRAM (študenti VŠ / zam VŠ)
 

KRAJINA HOSTITEĽSKEJ INŠTITÚCIE: 

DĹŽKA POBYTU (presný dátum): 

OD DO

 Vyhlasujem, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé a správne. 

Vyššie uvedenej vysokej škole a SAAIC - Národnej agentúre programu Erasmus+ 
udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti 
na účely posúdenia nároku na finančný príspevok a jeho evidenciu. 

Dátum a miesto podpisu: 

Podpis účastníka mobility*: 

1. Opíšte zdravotné postihnutie a mimoriadne špeciálne potreby

1. Druh postihnutia:

2. Stupeň fyzickej mobility:

3. Potrebujete stálu pomoc? áno nie 

nie4. Potrebujete dočasnú pomoc? áno 

* Je možné vložiť elektronický podpis prostredníctvom funkcie "Podpísať dokument"
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2. Priložte, prosím, k prihláške nasledujúce dokumenty:

preukaz ŤZP (fotokópiu),
 

akceptačný list hostiteľskej univerzity, že je oboznámená s postihnutím alebo 

špeciálnou potrebou účastníka mobility.
 

3. Uveďte predpokladané výdavky na celú dĺžku pobytu
	

Predpokladané výdavky Spresnenie Požadovaná čiastka 
v EUR 

Sprievodca 
Cestovné náklady 

Ubytovacie náklady 

Pomocný asistent (v závislosti od počtu hodín za deň) 

Ošetrovateľ 

Špeciálna preprava žiadateľa 
Z domácej na hostiteľskú inštitúciu 

Počas študijného pobytu 

Ubytovanie žiadateľa (ak nie je možné na študentskom 
internáte) 

Lekárska kontrola, procedúry (v hostiteľskej krajine) 

Špeciálny didaktický materiál 

Špeciálne zdravotnícke 
potreby 

Iné 

Spolu 

Ak je nutné, vysvetlite: 

Poznámka: Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych 
nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi)  všetky 
doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za 
špeciálnu prepravu/ubytovanie, atď.), ktorý žiadateľovi poskytla vysoká škola. 
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