
I Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - zamestnanci. sprev ádzaiúce osoby

Erasmus+
Zmluva O poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka

Stredná odborná škola technická Galanta - Muszaki Szakkozépiskola Galanta, Esterházy O\CO\' -l ~ 10.92':.3-+
Galanta

ďalej len "inštitúcia", ktorú za účelom podpisu zm luvy zastupuje Ing. Beáta Kissov á, riaditeľka škol::-

na jednej strane, a

Dávid Lacko, žiak 1l.N 

Stárna príslušnosť: slovenská
Adresa:
Telefónrre-cn,-n:r.-- - --_
Školský rok: 2021/2022

Oddelenie/odbor:
E-mail:

stredná škola

Bankový účet, na ktorý bude poukázaná finančná podpora:
Držitel' bankového účtu (ak sa líši od účastníka):
Názov banky:
/BIC/SWIFT číslo: Účet/IBAN číslo:

ďalej len "účastník" na strane druhej, sa dohodli na nižšie uvedených osobitných podmienkach a prílohách, ktoré
tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy:

Príloha l Kľúčová akcia 2 - Sektor školského vzdelávania
KA229 - Školské výmenné partnerstva

Príloha II Všeobecné podmienky

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



OSOBITNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK 1 - PREDMET ZMLUVY
1.1 Stredná odborná škola technická Galanta Múszaki Szakkôzépiskcla Galanta poskytne podporu

účastníkovi na realizáciu mobility v rámci programu Erasmus-l.
1.2 Účastník súhlasí s finančnou podporou vo výške stanovenej v článku 3 a zaväzuje sa realizovať mobilitu 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-rnailom.

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 Mobilita môže začať dňa 10.11.2021 a skončiť dňa 14.1 1.2021. Začiatok mobility je deň, kedy musí byť

účastník prvýkrát prítomný v prijímajúcej organizácii: Siauliu profesinio rengimo centras Lithuania a
koniec mobility je deň, kedy musí byť účastník poslednýkrát prítomný v prijímajúcej organizácii.
Jeden dell na cestu pred prvým dňom aktivity v zahraničí a jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom
dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej
podpory.

2.3 Účastníkovi je pridelená podpora z Erasmus+ fondov EÚ na 5 dní aktivity.
2.4 Na potvrdení o účasti musí byť uvedený dátum začiatku a konca mobility.

ČLÁNOK 3 - FINANČNÝ PRÍSPEVOK
3.1 Učastníkovi je pridelená finančná podpora na individuálnu podporu vo výške 290 EUR a 275 EUR na cestu.

Výška individuálnej podpory je 58 EUR na deň.
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.
Účastníkovi je pridelená finančná podpora 290 EUR na individuálnu podporu a inštitúcia mu zabezpečí
cestu priamym uhradením služieb. V takom prípadeje inštitúcia povinná zaručiť, že toto priame poskytnutie
služieb bude splňať nevyhnutné štandardy kvality a bezpečnosti. Ak je cena poskytnutých služieb nižšia
ako výška stanoveného príspevku, inštitúcia je povinná rozdiel uhradiť účastníkovi.

3.2 Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie nákladov už financovaných zo zdrojov Európskej únie.
3.3 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 l, 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 200 EUR v hotovosti.
4.2 Ak je platba uvedená v článku 4.1 nižšia ako 100 % z celkovej výšky grantu, podanie správy z cesty

a náležitostí v Mobility tools sa považuje za žiadosť účastníka o vyplatenie doplatku finančnej podpory.
Inštitúcia má 30 kalendárnych dní na vyplatenie tohto doplatku alebo na vyžiadanie dlžnej čiastky od
účastníka v hotovosti.

4.3 Účastník musí predložil' dôkaz o skutočnom dátume začiatku a konca mobility na základe potvrdenia
o účasti poskytnutého prijímajúcou inštitúciou.

ČLÁNOK 5 - JURISDIKCI A A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
5.1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom.
5.2 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 účastn [ka
Dávid Lacko

Za inštitúciu
[ng. Beáta Kissová
riaditeľka školy

• c.(9?-)_OJ..1 V Galante, dna .
7. ( J. ~ c.: 1

V Galante. dňa .

2


