Inštrukcie k plánovaniu a realizovaniu vysokoškolských
mobilít po 12. 6. 2020
Dňa 12. 6. 2020 vstúpila do platnosti nóta Európskej komisie, ktorá upravuje niektoré aspekty
realizácie virtuálnych a zmiešaných mobilít v rámci programu Erasmus+ v nasledujúcom
období.

1. Fyzická mobilita
Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpilo do platnosti 10. 6.
2020 a stanovuje tzv. „bezpečné krajiny“, ako aj na základe komunikácie s MŠVVaŠ SR, je
možné realizovať študentské a zamestnanecké mobility.
Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na fyzickú mobilitu, sa nezmenili. Avšak:
• Obdobie karantény, ak sa vyžaduje po príchode do zahraničia, sa financuje rovnako ako
obdobie fyzickej mobility.
Avšak naďalej je nevyhnutné riadiť sa opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri
ohrození verejného zdravia.
Zároveň Vás upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj
situácie:
-

-

vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR
(http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“;
obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanieakonzularne-info);
dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Z dôvodu postupného uvoľňovania reštrikcií naprieč európskymi štátmi už nie je možné
uplatniť inštitút vyššej moci z dôvodu COVID-19 na mobility plánované po 12. 6. 2020.
Avšak v prípade návratu obmedzení bude možné uplatniť štatút vyššej moci v
odôvodnených a preukázateľných prípadoch na tieto plánované mobility (t. j. inštrukcie
platné pred 12. 6. 2020).

2. Zmiešaná mobilita (virtuálna + fyzická mobilita)
V prípade, ak nie je umožnené v zimnom semestri 2020/2021 absolvovať fyzickú mobilitu
na zahraničnej inštitúcii, odporúčame plánovať/realizovať zmiešanú mobilitu (kombinácia
virtuálnej aktivity na začiatku a následnej fyzickej mobility).
Virtuálna aktivita (obdobne virtuálna mobilita) je náhradná forma realizácie aktivít určených
Sprievodcom programu Erasmus+. Fyzická prítomnosť na aktivite v prijímajúcej organizácii
sa nahrádza relevantnou formou podporovanou informačnými technológiami v takom
prípade, keď fyzická mobilita nie je možná z dôvodu šírenia ochorenia.
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Podmienkou oprávnenosti realizácie tejto formy aktivít/mobilít je podpis dodatku ku
zmluve „Dodatočné finančné a zmluvné pravidlá platné iba pre projekty organizujúce
virtuálne aktivity z dôvodu COVID-19“.
Podmienky toho, kedy a v akom rozsahu je možné realizovať projekt Erasmus+ aj vo forme
virtuálnych aktivít, zverejní národná agentúra v zmluvnej dokumentácii.
V takomto prípade platia nasledovné pravidlá:
•
•

•

•
•

Účastník mobility nemá nárok na grant za virtuálnu časť mobility.
Účastník mobility má nárok na grant za fyzickú časť mobility podľa Prílohy IV Zmluvy
o grante (Sadzby platné pre jednotkové príspevky), ktoré platia pre tú výzvu, v rámci ktorej
je účastník na mobilitu vysielaný.
Pri zmiešanej mobilite je nutné dodržať minimálne obdobie trvania fyzickej mobility
vyplývajúce zo sprievodcu programu Erasmus+ (SMS 90 dní, SMP 60 dní, STA/STT 2
dni a pri KA107 5 dní).
Prerušenie medzi virtuálnou a fyzickou časťou mobility je povolené (nie je nutná
kontinuita).
Po absolvovaní mobility účastník obdrží certifikát alebo Transcript of Records zahrňujúci
celé obdobie mobility (virtuálna aj fyzická časť).

3. Virtuálna mobilita
Upozorňujeme, že v prvom rade je potrebné plánovať fyzickú mobilitu, prípadne zmiešanú
mobilitu. V prípadoch, keď skutočne nie je možná realizácia fyzickej (a teda ani zmiešanej)
mobility na zahraničnej inštitúcii, je možné absolvovať virtuálnu mobilitu za nasledovných
podmienok:
•

•
•

•
•

Účastník virtuálnej mobility zdržujúci sa v domovskej krajine nemá nárok na
individuálnu podporu, v prípade zamestnancov a účastníkov mobilít KA107 ani na
cestovný grant.
VŠ uzatvorí s takýmito účastníkmi Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory s nulovým
grantom.
Ak účastník participuje na virtuálnej mobilite a je v odôvodnených prípadoch1 fyzicky
prítomný v cieľovej krajine, má nárok na individuálnu podporu, v prípade zamestnancov
a účastníkov mobilít KA107 aj na cestovný grant.
Po absolvovaní mobility účastník obdrží certifikát, Transcript of Records za virtuálnu
mobilitu.
VŠ uvádza virtuálnu mobilitu v MT+ a má nárok na OM.

Odôvodnené prípady: napr. pôvodná mobilita bola plánovaná ako fyzická/zmiešaná a účastník vycestoval do
zahraničia, avšak v cieľovej krajine boli zavedené reštrikčné opatrenia a hosťujúca organizácia sa rozhodla zrušiť
prezenčnú formu výučby. V prípade, ak je aktivita pôvodne plánovaná ako virtuálna forma, účastník nemá
nárok vycestovať do zahraničia z prostriedkov EÚ.
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