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Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing 

 

Interné usmernenie UNIZA 
Pravidlá  študentských mobilít Erasmus+ projektov KA131 – Zelené cestovanie 

 
 Pravidlá pridelenia paušálneho príspevku  50,- eur  
 Pravidlá pridelenia grantu – individuálnej podpory na dni 

cestovania ekologickou formou dopravy 

 
 
Pravidlá nároku Erasmus+ študenta/absolventa na paušálny príspevok 50,- eur na „Zelené 
cestovanie“ a jeho dokladovanie 

1. Erasmus+ študent môže požiadať o paušálny príspevok 50,- eur na Zelené cestovanie.  
2. Pod pojmom Zelené cestovanie sú zahrnuté  všetky formy verejnej dopravy okrem 

leteckej.  
3. Pri ceste autom alebo motorkou platí podmienka použitia osobného motorového 

prostriedku minimálne 2 študentmi (zdieľané cestovanie). 
4. Ak študent/absolvent uskutoční jednu cestu letecky, prípadne osobné motorové 

vozidlo (auto, motorku) nezdieľa minimálne  s jedným študentom, nárok na Zelené 
cestovanie zaniká.  

5. Pred začatím mobility študent požiada o pridelenie príspevku formou „Čestného 
prehlásenia“ o Zelenom cestovaní. Dokumentácia k obidvom cestám je predkladaná 
až po ukončení mobility. 

6. V „Čestnom prehlásení“ bude popísaná plánovaná forma ekologickej verejnej 
dopravy, v prípade cesty autom alebo motorkou,  popísanie cestovania zdieľaným 
osobným dopravným prostriedkom a časový plán dopravy.  

7. Na základe „Čestného prehlásenia“, bude k celkovému Erasmus+ grantu pridelený  
paušálny príspevok na Zelené cestovanie. 

8. Paušálny príspevok 50,- eur bude vyplatený v prvej splátke prideleného E+ grantu.  
9. Po ukončení študijného pobytu alebo stáže, študent/absolvent  v rámci uzavretia 

výsledkov mobility a jej vyúčtovania zdokladuje Zelené cestovanie originálmi 
cestovných lístkov alebo inými požadovanými dokumentmi podľa formy dopravy, 
ako je uvedené v tretej  časti usmernenia.  

10. Dokumenty k „Zelenému cestovaniu“ študent/absolvent odovzdá fakultnému 
koordinátorovi spolu s ostatnými dokumentami k uzavretiu mobility uvedených vo 
finančnej zmluve o pridelení Erasmus+ grantu, v článku 7.  

11. Ak študent/absolvent po ukončení mobility príspevok na Zelené cestovanie 
nezdokladuje, druhá splátka E+ grantu je krátená (o už vyplatený paušálny príspevok 
v prvej splátke grantu).  

 
 

 
 



Pravidlá nároku Erasmus+ študenta/absolventa na grant (individuálna podpora) na dni cesty 
ekologickou formou dopravy  - „Zelené cestovanie“a zdokladovanie jej trvania 

1. Nárok na pridelenie individuálnej podpory na dni cestovania vzniká 
študentovi/absolventovi pri vzdialenosti do miesta študijného pobytu alebo stáže 
nad 500 Km  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-
calculator  

2. Študent/absolvent pred začatím E+ mobility požiada o paušálny príspevok na Zelené 
cestovanie a navýšenia dní individuálnej podpory na cestovanie formou „Čestného 
prehlásenia“.  

3. Fakultnému koordinátorovi spolu s požadovanou dokumentáciou k E+ mobilite 
predloží  „Čestné prehlásenie“ k Zelenému cestovaniu spolu  s popísanou formu 
dopravy a časovým plánom dopravy, viď prvá časť usmernenia. 

4. Po ukončení E+ študijného pobytu alebo stáže študent/absolvent predkladá 
fakultnému koordinátorovi dokumenty na zdokladovanie ekologickej formy dopravy 
a jej trvania, tak ako je uvedené v tretej časti usmernenia.  

5. Na základe predložených cestovných lístkov alebo dokumentov potvrdzujúcich 
dátumy a formu cestovania, sú študentovi/absolventovi UNIZA preplatené 
maximálne dva dni individuálnej podpory (E+ grantu) navyše pri ceste tam a dva dni 
pri ceste naspäť.  

6. Dátumy v cestovných lístkoch alebo dokumentoch potvrdzujúcich formu a trvanie 
ekologickej dopravy musia nadväzovať na dátumy, ktoré sú uvedené v „Certifikáte 
z prijímajúcej inštitúcie po ukončení mobility“. V „Certifikáte po ukončení mobility“ 
prijímajúca inštitúcia potvrdí začiatok a ukončenie Erasmus+ štúdia alebo stáže.  

7. Ak študent/absolvent po ukončení mobility nezdokladuje formu a trvanie 
cestovania, druhá splátka E+ grantu  je krátená o dni individuálnej podpory, ktoré 
boli vo finančnej zmluve pridelené navyše na dni cestovania.  

 
Požadované dokumenty na zdokladovanie ekologickej formy dopravy a jej trvania 
predkladané po ukončení študijného pobytu alebo stáže 
 

1. Verejná doprava - vlaková alebo autobusová 
- Originály cestovných lístkov s časovým popisom cestovania. 
2. Cestovanie  zdieľaným autom alebo motorkou - minimálne 2 študenti 
- Doklady k tankovaniu pohonných látok zo dňa cestovania zdieľaným  autom alebo 

motorkou -  lístok z tankovania pohonných látok spolu s potvrdením o zaplatení . 
- Vytlačená trasa cesty cez Google maps.  Zdôvodnenie časového harmonogramu 

cestovania zdieľaným autom alebo motorkou. 
3. Iná forma dopravy 
- Nárok na pridelenie grantu na dni cestovania bude posúdený individuálne, na 

základe „Čestného prehlásenia“, zdôvodnenia a predloženej dokumentácii k forme 
a trvania  inej formy dopravy. 

 
Schválené členmi Erasmus rady UNIZA:  25. január  2022 
Aktualizácia pravidiel: júl 2022 
             prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., eMBA, prorektor 

               Erasmus+ inštitucionálny koordinátor 
Vypracovala: Mgr. Lenka Kuzmová, OMVaM 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

