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SADZBY GRANTOV PRE ŠTUDENTOV, ČERSTVÝCH ABSOLVENTOV A 

ZAMESTNANCOV VŠ 

V PROGRAME ERASMUS+ (VÝZVA 2021) 

I. MOBILITA DO PROGRAMOVÝCH KRAJÍN  

A. Základné sadzby  individuálnej podpory pre študentov a čerstvých absolventov a príspevky na 

navýšenie: 

 Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo 

výške 250 €/mesiac. 

 

B. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov a čerstvých absolventov na krátkodobé 

mobility (zmiešaná mobilita, intenzívny program a krátkodobá mobilita doktorandov) 

a príspevky na navýšenie 

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

vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: 

Cieľová krajina 

1. – 14. deň 15. – 30. deň 

Sadzba/deň Sadzba/deň 

Všetky programové krajiny 70 50 

 

 Účastníci 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. 

Cieľová krajina 
Sadzba/mesiac 

štúdium 

Sadzba/mesiac 

stáž 

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, 

Nórsko, Švédsko 

520 670 

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, 
Nemecko,  Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 

520 670 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, 

Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 

470 620 
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 Účastníci mobility nemajú nárok na príspevok na účely stáže. 
 

 Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je 
pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program. 

 

C. Sadzby grantov pre zamestnancov: 

Cieľová krajina 

1. – 14. deň 15. deň a viac 

Sadzba/deň Sadzba/deň 

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, 

Švédsko 
135 94 

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko,  

Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 
120 84 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné 

Macedónsko, Srbsko, Turecko 
105 73 

 

 Účastníci majú nárok na podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou 

pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program. 
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II. MOBILITA DO PARTNERSKÝCH KRAJÍN („medzinárodná mobilita“) 

A. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov a čerstvých absolventov a príspevky na 

navýšenie: 

*Zoznam krajín v jednotlivých regiónoch je zverejnený v aktuálnom sprievodcovi programom na stránke Európskej 
komisie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-
countries_sk. 
 

 Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo 

výške 250 €/mesiac. 

 

 Účastníci mobility na účely stáže majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 
150 €/mesiac - výlučne do partnerských krajín v regiónoch 5 a 14. 
 

 Účastníci s nedostatkom príležitostí majú nárok na podporu na cestovné náklady - výlučne do 
partnerských krajín v regiónoch 1 – 4 a 6 - 13. Pri ostatných účastníkoch táto podpora nie je povinná. 
Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý 
program. 

 

B. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov a čerstvých absolventov na krátkodobé 

mobility (zmiešaná mobilita, intenzívny program a krátkodobá mobilita doktorandov) 

a príspevky na navýšenie 

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

vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: 

Cieľová krajina 

1. – 14. deň 15. – 30. deň 

Sadzba/deň Sadzba/deň 

Všetky partnerské krajiny (regióny 1 – 14) 70 50 

 

 Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň 

individuálnej podpory vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 € pri fyzickej 

mobilite v trvaní 15 - 30 dní. 

 Účastníci mobility nemajú nárok na príspevok na účely stáže. 

Cieľová krajina* 

Sadzba/mesiac 

štúdium 

Sadzba/mesiac 

stáž 

Partnerské krajiny v regiónoch 1 – 4 a 6 - 13 700 700 

Partnerské krajiny v regióne 5 520 670 

Partnerské krajiny v regióne 14 520 670 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_sk
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 Účastníci s nedostatkom príležitostí majú nárok na podporu na cestovné náklady - výlučne do 
partnerských krajín v regiónoch 1 – 4 a 6 - 13. Pri ostatných účastníkoch táto podpora nie je 
povinná. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou 
pre celý program. 

 

C. Sadzby grantov pre zamestnancov: 

Cieľová krajina 

1. – 14. deň 15. deň a viac 

Sadzba/deň Sadzba/deň 

Partnerské krajiny z regiónov 1 - 4 a 6 - 13 180 126 

Partnerské krajiny v regióne 5 120 84 

Partnerské krajiny v regióne 14 135 94 

 

 Účastníci majú nárok na podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou 

pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program. 

 


