ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY
NA MOBILITU ZAMESTNANCOV NA VÝUČBU A ŠKOLENIE
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
akademický rok 2020/2021

č.
Medzi inštitúciou:

/

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE [SK BRATISL02]
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Tel.: 02/901 09 226
E-mail: erasmusplus@rec.uniba.sk

ďalej len "UK",
ktorú za účelom podpisu zmluvy zastupuje:

a zamestnancom:

Meno:
Priezvisko:
Pohlavie
Štátna príslušnosť:
Kategória zamestnanca:
Fakulta / rektorát:
Katedra/oddelenie:
Adresa (úplná oficiálna adresa):

Telefónne číslo:
E-mail :
ďalej len „účastník“.

Účastník žiada o mobilitu na:
Názov prijímajúcej inštitúcie:
Erasmus kód (ak je to relevantné):
Krajina:

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy
inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+

Účastník s:

finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus + (počet dní musí zodpovedať dĺžke trvania mobilít)
finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus + kombinovanou s obdobím s nulovým grantom
(počet dní zodpovedá počtu dní, na ktoré mu je poskytnutá finančná podpora z fondov EÚ
(minimálne na 2 dni)
nulovým grantom (počet dní aktivity je 0 a počet dní na cestu je 0)

Finančná podpora zahŕňa:

podporu na špeciálne potreby

Finančná podpora bude poukázaná na nasledovný bankový účet účastníka:
Číslo účtu
v tvare IBAN:
Držiteľ bankového účtu:
Názov banky:
Sídlo banky:

(adresa pobočky, kde bol účet zriadený)

BIC/SWIFT:

Zmluvné strany sa dohodli na nižšie uvedených osobitných podmienkach a prílohách pred mobilitou:
Príloha I
Príloha II
Príloha III
Príloha IV

Všeobecné podmienky,
Program mobility - výučba / školenie,
Akceptačný list,
Kópia európskjeho zdravotnéhopreukazu,

a po mobilite:
Príloha V

Certifikát o absolvovaní mobility,

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Prílohy sú akcepotovateľné aj ako kópie s naskenovanými alebo
elektronickými podpismi.
Mobilita je spracovaná ako zahraničná pracovná cesta v IS SOFIA. Informácie uvedené v cestovnom príkaze musia
byť v súlade s údajmi uvedenými v zmluve.
OSOBITNÉ PODMIENKY
ČLÁNOK 1 – PREDMET ZMLUVY
1.1

UK poskytne finančnú podporu účastníkovi na realizáciu mobility na

1.2

Účastník súhlasí s finančnou podporou vo výške stanovenej v článku 3.1 a zaväzuje sa realizovať mobilitu
na
v súlade s popisom uvedeným v Prílohe II.

1.3

v rámci programu Erasmus+.

Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť vyžiadané a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami
prostredníctvom oficiálneho oznámenia listom alebo e-mailom.

ČLÁNOK 2 – PLATNOSŤ ZMLUVY A TRVANIE MOBILITY
2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán.
2.2. Obdobie mobility (aktivity) sa:
začína (dátum):
končí (dátum):
Za začiatok mobility (aktivity) sa považuje prvý deň, kedy musí byť účastník prítomný na prijímacej inštitúcii
a za koniec sa považuje posledný deň, kedy musí byť účastník prítomný na prijímajúcej inštitúcii.
Účastníkovi sú pridelené dni na cestu:
deň pred prvým dňom aktivity
deň po poslednom dni aktivity
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2.3

Účastníkovi je pridelená finančná podpora zo zdrojov EÚ - Erasmus+ na …...... dní aktivity a …..... dní
na cestu.

2.4

Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 60 dní, pričom minimálny počet dní na mobilitu je stanovený
na 2 po sebe nasledujúce dni.
Ak účastník mobility žiada o mobilitu na výučbu, podmienkou pre jej absolvovanie je výučba v minimálnom
rozsahu 8 hodín.
Ak účastník mobility žiada o kombinovanú mobilitu na výučbu a školenie, podmienkou pre jej absolvovanie je
výučba v minimálnom rozsahu 4 hodín.
Účastník sa zaväzuje odučiť celkovo ......... hodín za ........... dní.

2.5

Účastník môže požiadať o predĺženie trvania mobility v súlade s podmienkou stanovenou v článku 2.4.
V prípade, že inštitúcia súhlasí s predĺžením trvania mobility, k zmluve musí byť vystavený dodatok.

2.6

Na potvrdení o účasti musí byť uvedený dátum začiatku a konca mobility a potvrdenie o aktivite realizovanej
v zmysle programu mobility

ČLÁNOK 3 – FINANČNÁ PODPORA
3.1

Účastníkovi je pridelená finančná podpora:
na individuálnu podporu vo výške ….................. EUR a na cestu vo výške ….................. EUR.
Výška individuálnej podpory je

….................. EUR na deň maximálne do 14. dňa aktivity a
….................. EUR na deň od 15. dňa aktivity.
Celková výška finančnej podpory ...................... EUR na mobilitu je určená vynásobením počtu dní mobility
stanovených v článku 2.3 sadzbou na individuálnu podporu platnú na deň pre prijímajúcu krajinu a
pripočítaním príspevku na cestu.
3.2

Preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so špeciálnymi potrebami, musí byť založené na
podporných dokumentoch predložených účastníkom.

3.3

Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie podobných nákladov už financovaných zo zdrojov
Európskej únie.

3.4

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.3, finančná podpora je zlučiteľná s akýmkoľvek iným
zdrojom financovania.

3.5

Finančnú podporu alebo jej časť musí účastník vrátiť, ak neplní podmienky zmluvy. Avšak vrátenie grantu
sa nesmie požadovať v prípade, ak účastník nemohol dokončiť svoje mobilitné aktivity, ako je to popísané
v Prílohe II, z dôvodu vyššej moci. Vysielajúca inštitúcia musí takéto prípady oznámiť a národná agentúra
akceptovať.

ČLÁNOK 4 – PODMIENKY PLATBY
4.1 Do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy oboma stranami a najneskôr do začiatku mobility bude
účastníkovi mobility poskytnutá splátka vo výške 100% zo sumy stanovenej v článku 3, a to len na základe
písomného súhlasu vedenia fakulty a cestovného príkazu vyhotoveného v IS SOFIA.
4.2 Účastník musí predložiť dôkaz o skutočnom dátume začiatku a ukončenia mobility na základe potvrdenia
o účasti poskytnutého prijímajúcou inštitúciou.
4.3 UK má 45 kalendárnych dní od predloženia záverečnej dokumentácie spracovanej v IS SOFIA na
vyžiadanie prípadnej dlžnej čiastky od účastníka.
ČLÁNOK 5 – POISTENIE
5.1 Účastník je povinný priložiť k zmluve kópiu európskeho zdravotného preukazu.
5.2 Zamestnávateľ je povinný zo zákona účastníka pripoistiť v komerčnej poisťovni a uviesť túto skutočnosť
v cestovnom príkaze.
5.3 Univerzita Komenského v Bratislave odporúča účastníkom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali
na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre prípad pomoci v núdzových
situáciách: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia
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ČLÁNOK 6 – SPRÁVA EU SURVEY A DOKUMENTY PO MOBILITE
6.1

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, najneskôr do 30
kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

6.2

Účastník je povinný doložiť UK nasledujúce dokumenty:
Príloha IV Certifikát o absolvovaní mobility

6.3

Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line cez EU Survey a nedodá všetky ostatné požadované
dokumenty uvedené v odseku 6.2, môže UK žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej
podpory.

ČLÁNOK 7 – JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
7.1

Zmluva o poskytnutí grantu sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2

O nezhodách medzi inštitúciou a účastníkom, ktoré sa týkajú interpretácie, použitia a platnosti zmluvy a
ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, rozhoduje príslušný súd v súlade so zákonom.

zamestnanec

Univerzita Komenského v Bratislave

_____________________________

_____________________________

priezvisko a meno

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
inštitucionálny koordinátor UK

Dátum:________________________

Dátum: :________________________
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