Zmluva o poskytnutí finančnej podpory -zam estnanci, pracovníci 2015
Sektor školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy

Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
na výučbu a školenie

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Adresa: Komenského 215, 038 52 Sučany
ďalej len “inštitúcia”, ktorú za účelom podpisu zmluvy zastupuje RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ inštitúcie
na jednej strane, a
RNDr. Vasil Dorovský
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec
Adresa:Gaštanová 2/28, 010 07 Žilina
Telefónne číslo: 0910 945 956
Pohlavie: M
Finančná podpora zahŕňa: cestovné náklady
podpora jednotlivca
poplatok za kurz

Štátna príslušnosť: SR
Oddelenie: vedenie školy
E-mail: gbas@gbas.sk
Školský rok: 2015/2016

Bankový účet, na ktorý bude poukázaná finančná podpora:
Držiteľ bankového účtu (ak sa líši od účastníka):
Názov banky: UniCredit Bank
/BIC/SW IFT číslo: UNCRSKBXXXX
Účet/IBAN číslo: SK04 1111 0000 0068 8105 5008
ďalej len “účastník” na strane druhej, sa dohodli na nižšie uvedených osobitných podmienkach a prílohách,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:

Príloha I

Kľúčová akcia 1 - Sektor školského vzdelávania, Sektor vzdelávania dospelých
Program mobility pre zamestnancov v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých

Príloha II

Všeobecné podmienky

Podmienky stanovené v Osobitných podmienkach maiú prednosť pred podmienkami stanovenými v prílohách.

OSOBITNÉ PODMIENKY
ČLÁNOK 1 - PREDM ET ZMLUVY___________________________________________________________________
1.1
Inštitúcia poskytne podporu účastníkovi na realizáciu mobility na školenie v rámci programu Erasmus+.
1.2
Účastník súhlasí s finančnou podporou vo výške stanovenej v článku 3 a zaväzuje sa realizovať mobilitu
na školenie v súlade s popisom uvedeným v prílohe I.
1.3
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 M OBILITY__________________________________________
2.1
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán.
2.2
Mobilita môže začať dňa 29. novembra 2015 a skončiť dňa 5. decembra 2015. Začiatok mobility je deň,
kedy musí byť účastník prvýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii a koniec mobility je deň, kedy musí
byť účastník poslednýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii.
2.3
Účastníkovi je pridelená podpora z Erasmus+ fondov EÚ na 7 dní aktivity;
2.4
Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na mobilitu je
stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni.
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.
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ČLÁNOK 3 - FINANČNÝ PRÍSPEVOK
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Účastníkovi je pridelená finančná podpora na cestu 60,25 EUR, podporu jednotlivca vo výške 617,- EUR
a 420,- EUR (70,- EUR na deň) poplatok za kurz, t. j. spolu 1097,25 EUR.
Výška finančnej podpory 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.
Preplatenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so špeciálnymi potrebami, musí byť založené na
podporných dokumentoch predložených účastníkom.
Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie nákladov už financovaných zo zdrojov Európskej únie.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.3, finančná podpora je zlučiteľná s akýmkoľvek iným
zdrojom financovania.
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 I, z dôvodu vyššej moci. Vysielajúca inštitúcia musí takéto prípady oznámiť a národná
agentúra akceptovať.

ČLÁNOK 4 - PODM IENKY PLATBY
4.1
4.2

4.3

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.
Ak je platba uvedená v článku 4.1 nižšia ako 100 % z celkovej výšky grantu, podanie on-line správy EU
Survey sa považuje za žiadosť účastníka o vyplatenie doplatku finančnej podpory. Inštitúcia má 45
kalendárnych dní na vyplatenie tohto doplatku alebo na vyžiadanie dlžnej čiastky od účastníka.
Účastník musí predložiť dôkaz o skutočnom dátume začiatku a konca mobility na základe potvrdenia o
účasti poskytnutého prijímajúcou inštitúciou.

ČLÁNOK 5 - SPRÁVA EU SURVEY__________________________________________________________________
5.1
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.
5.2 Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line cez EU Survey, môže inštitúcia žiadať čiastočné
alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

ČLÁNOK 6 - JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU__________________________________________________
6.1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom.
6.2 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.

PODPISY
Za inštitúciu

Za účastníka
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RNDr. Vasil Dorovský

Ing. Martina Lojdová
zástupkyňa pre TEČ v gymnáziu
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