
    projekty KA131 2022, verzia marec 2023 

*pri zelenom cestovaní je vždy v prípade potreby možnosť navýšiť individuálnu podporu o ďalšie 1 – 4 dni na cestu 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

DLHODOBÁ 

MOBILITA DO 

KRAJÍN PROGRAMU 

(klasická/zmiešaná) 

stáž 

ŠTUDENTI – BEŽNÉ MOBILITY 

DLHODOBÁ 

MOBILITA DO 

PARTNERSKÝCH 

KRAJÍN 

(klasická/zmiešaná) 

KRÁTKODOBÁ 

MOBILITA     

(povinne zmiešaná) 

pre tých, ktorí 

nemôžu ísť na 

dlhodobú               

KRÁTKODOBÁ 

MOBILITA 

DOKTORANDOV 

(bez povinnosti 

virtuálneho 

komponentu) 
štúdium 

štúdium 

štúdium/     

stáž bez top-up 

top-up 

150 € 

/mesiac 

VŠ môže prideliť 

cestovné do regiónov 

1 - 12 (vrátane 

sadzieb na zelené 

cestovanie) 

stáž 

možnosť 

jednorazového 

top-up 50 € na 

zelené 

cestovanie 

 

možnosť 

jednorazového 

top-up 50 € na 

zelené 

cestovanie 

možnosť 

jednorazového top-up 

50 € na zelené 

cestovanie, ak nie je 

pridelené cestovné 

možnosť 

jednorazového top-

up 50 € na zelené 

cestovanie, ak nie je 

pridelené cestovné 

top-up 150 € 

/mesiac iba 

do regiónov 

13 a 14 

VŠ môže prideliť 

cestovné do regiónov 

1 – 12 (vrátane 

sadzieb na zelené 

cestovanie) 

krajiny 

programu 

partnerské

krajiny  

štúdium/      

stáž bez top-up 

možnosť 

jednorazového 

top-up 50 € na 

zelené 

cestovanie 

 

VŠ môže prideliť 

cestovné (vrátane 

sadzieb na zelené 

cestovanie) alebo 

jednorazový top-up 

50 € na zelené 

cestovanie 

možnosť max. 

2 dní na cestu, 

ak sa necestuje 

zeleno 

možnosť max. 

2 dní na cestu, 

ak sa necestuje 

zeleno 

https://www.erasmusplus.sk/
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ŠTUDENTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ 

DLHODOBÁ 

MOBILITA DO KRAJÍN 

PROGRAMU 

(klasická/zmiešaná) 

top-up 250 €/mesiac 

DLHODOBÁ 

MOBILITA DO 

PARTNERSKÝCH 

KRAJÍN 

(klasická/zmiešaná) 

top-up 250 €/mesiac 

KRÁTKODOBÁ 

MOBILITA 

DOKTORANDOV 

(bez povinnosti 

virtuálneho 

komponentu) 

štúdium 

štúdium 

mobilita        

do 14 dní 

jednorazový 

top-up 100 € 

mobilita na 

15 – 30 dní 

jednorazový 

top-up 150 € 

stáž 

top-up 

150 € 

/mesiac 

stáž 

cestovné do 

regiónov 1 -12 

cestovné do 

regiónov 1 - 

12 

top-up 150 € 

/mesiac iba do 

regiónov 13 a 

14 

KRÁTKODOBÁ 

MOBILITA DO 

VŠETKÝCH KRAJÍN     

(povinne zmiešaná) 

pre tých, ktorí 

nemôžu ísť na 

dlhodobú               

štúdium/       

stáž bez top-up 

cestovné 

(vrátane 

sadzieb na 

zelené 

cestovanie) 

cestovné 

(vrátane 

sadzieb na 

zelené 

cestovanie) 

možnosť 

jednorazového 

top-up 50 € na 

zelené 

cestovanie možnosť 

jednorazového 

top-up 50 € na 

zelené 

cestovanie 

možnosť 

jednorazového top-

up 50 € na zelené 

cestovanie do 

regiónov 13 a 14 

možnosť 

jednorazového top-

up 50 € do regiónov 

13 a 14 

možnosť max. 

2 dní na cestu, 

ak sa necestuje 

zeleno 

možnosť max. 

2 dní na cestu, 

ak sa necestuje 

zeleno 
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