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Všeobecné informácie
General information about the project
Formulár správy vygenerovaný z Mobility Tool+ obsahuje nasledujúce hlavné časti:
Všeobecné informácie: General information about the project
Súvislosti: táto časť obsahuje niektoré všeobecné informácie o Vašom projekte;
Identifikácia projektu
Zhrnutie zapojených organizácií
Manažment a implementácia projektu: 72/5000 táto časť vyžaduje informácie o aktuálnom stave projektu
Nadnárodné projektové stretnutia
Intelektuálne výstupy
Multiplikačné podujatia
Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity
Následné aktivity
Rozpočet: Táto časť poskytuje podrobný prehľad o výške grantu EÚ, súvisiacej s doteraz uvedenými aktivitami
Prílohy: dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie správy;
Pre Vaše uľahčenie sú niektoré časti tejto správy predvyplnené informáciami z nástroja Mobility Tool+
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1. Súvislosti
táto časť obsahuje niektoré všeobecné informácie o Vašom projekte;
Program

Erasmus+

Kľúčová akcia

Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Akcia

Strategické partnerstvá

Typ akcie

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých

Hlavný cieľ projektu

Výmena osvedčených postupov

Partnerstvo medzi regiónmi

Nie

Výzva

2019

Kolo

1. kolo

Typ správy

Interim

Jazyk použitý pre vyplnenie formuláru

SK
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2. Identifikácia projektu
Číslo zmluvy

2019-1-SK01-KA204-060649

Názov projektu

Senior´s Learning in the Digital Society

Skratka projektu

SeLiD

Dátum začiatku projektu (dd-mm-rrrr)

01/09/2019

Dátum ukončenia projektu (dd-mm-rrrr)

30/04/2022

Celkové trvanie projektu (mesiace)

32

Oficiálny názov organizácie príjemcu (v latinke)

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE
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3. Zhrnutie zapojených organizácií

Úloha
ID
organizácie organizácie

Názov organizácie

Krajina
organizácie

Typ organizácie

Akreditácia
organizácie
(ak
relevantné)

Dátum
Dátum
odstúpenia
vstupu do
z
partnerstva
partnerstva

Príjemca

E10208633

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE

Slovensko

Škola/Inštitút/Vzdelávacie
stredisko: Vzdelávanie
dospelých

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10208909

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG

Nemecko

Vysokoškolská inštitúcia
(terciárna úroveň)

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10208952

TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ

Nemecko

Vysokoškolská inštitúcia
(terciárna úroveň)

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10159583

Dresdner Seniorenakademie

Nemecko

Mimovládna
organizácia/asociácia/sociálny
podnik

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10208666

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Poľsko

Vysokoškolská inštitúcia
(terciárna úroveň)

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10208907

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE

Česká
republika

Vysokoškolská inštitúcia
(terciárna úroveň)

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10209100

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Španielsko

Vysokoškolská inštitúcia
(terciárna úroveň)

01/09/2019

30/04/2022

Partner

E10156944

Uppsala Senioruniversitet

Mimovládna
organizácia/asociácia/sociálny
podnik

01/09/2019

30/04/2022

Švédsko

Celkový počet zapojených organizácií
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4. Manažment a implementácia projektu
72/5000 táto časť vyžaduje informácie o aktuálnom stave projektu
Uveďte aktuálny stav Vášho projektu: aké sú úspechy Vášho projektu v tejto fáze? Zrealizovali ste do tohto momentu
pôvodné projektové aktivity a dosiahli ste jeho ciele?
1. Projektoví partneri aktuálne realizovali prieskum potrieb a bariér seniorov pri používaní IKT na vzorke zatiaľ 1000
seniorov spolu. Keďže nie všetci vyhodnotili výsledky z dotazníkov, v úlohe sa pokračuje s cieľom vytvoriť spoločnú
komparatívnu analýzu výsledkov.
2. Motivácia seniorov - začiatočníkov pre prácu s IKT rôzneho druhu, hlavne prenosné zariadenia a smartfóny.
3. Niektoré organizácie poskytli vzdelávanie seniorov formou kurzov prezenčne v začiatkoch projektu.
4. Niektoré organizácie pripravili, alebo pripravujú online vzdelávanie pre seniorov z dôvodu COVID obmedzení, ktoré
pôvodne pre seniorov nebolo na univerzitách v pláne.
5. Inovácia a tvorba nových kurzov s novými témami vzdelávania seniorov, inovácia pôvodných napr. s témou
smartfónov, telemedicína, finančné vzdelávanie a i.
6. Online komunikácia s partnermi, ktorá bola pôvodne iba mailom a individuálne prešla do spoločných konferencií a
pokračuje úspešne so záujmom ďalej plniť plánované úlohy.
7. Stránka projektu je stále aktuálne dopĺňaná prezentáciami partnerov, priebežnými výsledkami i diseminačnými
dokumentami o projekte: https://selid.efos-europa.eu/.
8. Prvé nadnárodné stretnutie zabezpečilo rozdelenie úloh, diskusiu k metódam projektu a realizácii dielčích úloh
partnerov. Prezentované dobré praxe podnietili partnerov s menšími skúsenosťami k rozvoju vzdelávania seniorov.
9. Spolupráca so samosprávami, verejnými činiteľmi a komunitami seniorov pre rozvoj IKT vzdelávania a podpory cieľov
projektu;
10. Spolupráca s firmami a organizáciami zaoberajúcimi sa IKT - u niektorých partnerov exkurzie;
11. Zapojenie ďalších skupín seniorov z krajín, ktoré nie sú v projekte ako sú Rakúsko, Holandsko, Veľká Británia;
Posuny v časovom riešení úloh vznikli vplyvom opatrení v súvislosti s COVID-19:
1. Porovnávacia analýza a prezentácia ponuky vzdelávania pre seniorov v zapojených inštitúciách bude ukončená v
druhej časovej fáze projektu, keď budú dostupné kompletné údaje a výsledky prieskumu.
2. Nadnárodné projektové stretnutia ( Drážďany, Alicante, Brno) bolo potrebné časovo posunúť, čo nám bolo umožnené
na základe žiadosti o predĺženie projektu z dôvodu COVID. Potrebné úlohy a organizačné otázky sa riešia a diskutujú
online a stretnutia by sa mali realizovať v rokoch 2021 a 2022.

Podrobnejšie popíšte projektové aktivity, financované z rozpočtovej položky "Manažment a implementácia projektu", ktoré
boli doposiaľ zrealizované.
Rozpočtová položka manažment a implementácia projektu obsahuje aktivity realizované v súlade s plánom úloh
projektu a časovým plánom. Išlo o položku personálnych nákladov, ako aj administratívnych a organizačných nákladov
hlavne v týchto aktivitách:
1. Vytvorenie web. stránky projektu pre dokumentovanie a šírenie výsledkov; - aktualizácia web. stránky, ukladanie
prezentácií a priebežných výsledkov;
2. Vytvorenie projektových tímov v partnerských organizáciách a práca na potrebnej administrácii a organizáciu
projektu;
- práca zručných starších študentov so seniormi v komunitách, motivácia k zapojeniu do ďalšieho vzdelávania v IKT;
- vyhľadávanie seniorov s nedostatočnými IKT zručnosťami s cieľom ich povzbudenia k rozvoju zručností;
- zabezpečenie učební pre vzdelávanie seniorov;
- spolupráca s firmami a organizáciami zaoberajúcimi sa IKT - u niektorých partnerov exkurzie;
3. Vzdelávacie aktivity:
- realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti IKT v témach: Kurz smartfónov, Internet a sociálne siete, Finančné
vzdelávanie a online banking, Digitálne okrúhle stoly, Telemedicína, Online bibliotéka pre e-booky, a i.;
- príprava pedagógov na online vzdelávanie pre potreby seniorov;
- príprava a začiatok realizácie online vzdelávania seniorov v niektorých projektových organizáciách, príprava lektorov a
seniorov na online vzdelávanie;
- tvorba prezentácií, zdieľanie dobrých praxí a výmena skúseností v oblasti IKT vzdelávania starších ľudí;
4. Tvorba prieskumného dotazníka k zisťovaniu potrieb a bariér seniorov;
- realizácia prieskumu potrieb a bariér, schopností seniorov formou dotazníka na vzorke cca 1000 seniorov spolu v
rámci všetkých projektových organizácií;
5. Manažment projektu nadnárodne:
- realizácia nadnárodného stretnutia vo Wroclawe - prezentácie projektových partnerov, exkurzia;
- vytvorenie online priestoru pre riešenie projektu s partnermi - realizácia online konzultácií a diskusií k plneniu úloh;
online semináru s prezentáciou priebežných výsledkov;
- realizácia online projektovej konferencie s prezentáciou prieskumu potrieb seniorov a bariér pre využívanie IKT v
jednotlivých organizáciách; aj ako náhrada za odložené nadnárodné stretnutie;
- k prezentácii projektu - tvorba a šírenie na verejnosti Newsletter č.1, č. 2, tvorba skladačky projektu SeLiD, články do
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- k prezentácii projektu - tvorba a šírenie na verejnosti Newsletter č.1, č. 2, tvorba skladačky projektu SeLiD, články do
časopisov a vystupovanie v médiách.
Zmenou organizačnej štruktúry pracoviska CĎV UK v Bratislave dôjde vo februári 2021 k zmene účtu koordinátora
projektu, k čomu bude potrebné pripraviť dodatok ku zmluve.

Ako a kto doposiaľ realizoval monitoring projektu?
Monitoring projektu bol v jednotlivých organizáciách realizovaný hlavne koordinátorom projektu, vedúcim inštitúcie,
ekonomickým úsekom inštitúcie, zástupcom vedenia inštitúcie ako audítor. V žiadnej organizácii nebol monitoring z
Národnej agentúry Erasmus.

Ako doposiaľ projektoví partneri prispeli k projektu? Bolo od fázy podania žiadosti o grant upravené rozdelenie úloh
partnerov?
Rozdelenie úloh bolo predbežne urobené už v projektovej žiadosti. V plnení úloh všetkých partnerov sa pokračuje podľa
rozdelenia a následne prišlo k ich bližšej konkretizácii.
Každá projektová organizácia:
- vytvorila link na svojej domovskej stránke, alebo je stránka v progrese;
- vytvorila projektový tím s rozdelením úloh v organizácii;
- hľadala možnosti inovácie programov IKT i zapojenie nových seniorov;
- otvorila nové programy a aktivity na rozvoj IKT zručností seniorov;
- realizovala a ďalej realizuje prieskum záujmov a bariér seniorov pre používanie IKT (spolu zatiaľ vzorka 1000
seniorov);
- šírenie výsledkov a informácií o projekte zabezpečované všetkými partnerskými organizáciami.
Tvorba prieskumného dotazníka - vybraná skupina odborníkov z univerzity Alicante, Magdeburg, Bratislava, Chemnitz a
Brno;
Tvorba web. stránky projektu - Brno, Bratislava a jej dopĺňanie - všetci partneri;
Tvorba Newslettrov 1. a 2. a skladačky SeLiD - Bratislava, Alicante, Uppsala;
Nadnárodné stretnutie - realizované Univerzitou Wroclaw, účasť všetkých partnerských orgnizácií;
Úlohy sa plnia podľa plánu i keď niekde nastal časový posun vplyvom obmedzení stretávať sa počas pandémie.

Ak Váš projekt zahŕňa iné organizácie, ktoré sa oficiálne nezúčastňujú na projekte, stručne popíšte ich zapojenie.
1. Spolupráca s firmami a organizáciami zaoberajúcimi sa IKT za účelom exkurzií a poradenstva pre používanie IKT v
dennom živote; napr. Alicante - Banková asociácia; Nemecko: Emporia, Fraunhofer Institute, Saxony Medical
Association, Magdeburg-City-ComGmbH (MDCC),
2. Spolupráca so samosprávami, verejnými činiteľmi a komunitami seniorov pre šírenie cieľov projektu u niektorých
partnerov napr.: Alicante -SEDES komunitné centrum, Klub seniorov EuCoNeT; Nemecko - SIUPES - Smart and
Healthy Aging; knižnice; kluby seniorov.
3. Prezentácia projektu v iných organizáciách a združeniach zameraných na seniorov (DANET - Nemecko, UN komisia
pre starnutie Viedeň, AIUTA - Francúzsko, EFOS-Európska federácia starších študentov na univerzitách, TAT - Third
Age Trust Veľká Británia a i.);
4. Zapojenie ďalších skupín seniorov z krajín ako sú Rakúsko, Holandsko, Veľká Británia, študentka na pobyte Erasmus
Uni Heidelberg.

Ak je to relevantné, opíšte akékoľvek ťažkosti, s ktorými ste sa doposiaľ stretli v manažovaní implementovania projektu a
ako ste sa Vy a Vaši partneri s týmito ťažkosťami vysporiadali.
Najvýraznejšie ťažkosti spôsobili obmedzenia vplyvom pandémie COVID 19. Plánované nadnárodné stretnutia bolo
potrebné časovo posunúť a vytvoriť nový harmonogram pre plnenie cieľov projektu.
Na základe súhlasu partnerov bola podaná žiadosť o predĺženie projektu, ktorú SAAIC schválila. Zmeny v termínoch
boli potvrdené písomne a zaslané ako dodatok ku zmluve všetkým partnerom.
Harmonogram bol akceptovaný podľa navrhovaných zmien všetkými partnermi.
Pri manažovaní projektu nie sú problémy a partneri akceptujú všetky návrhy, prípadne sa o nich spoločne diskutuje v
online seminároch.
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5. Nadnárodné projektové stretnutia
Táto tabuľka odráža informácie uvedené v nástroji Mobility Tool+. Ak si prajete ich zmeniť, urobte tak v príslušnej sekcii
Mobility Tool+. Informácie, ktoré sú tu uvedené, sa automaticky aktualizujú.
ID stretnutia

60649-TPM-00001

Názov stretnutia

What are new technologies in senior´s daily life, how to live with them

Opis stretnutia

Stretnutie sa konalo podľa plánu na Univerzite Wroclaw. Účastníci projektového stretnutia
reprezentovali všetkých 8 partnerských inštitúcií, ako aj ďalšie inštitúcie pre seniorov, ktoré
dobrovoľne spolupracujú na projekte. Stretnutia sa zúčastnilo 19 účastníkov v rámci mobility
projektu a ďalších 7 z domácej inštitúcie, 1 z Holandska, 2 z Veľkej Británie a 1 zo Švédska. Spolu
teda registrovaných 30 účastníkov. Program stretnutia: zoznámenie partnerov, Management
projektu: projektový plán - modifikácia podľa úprav pri schválení projektovej žiadosti; Plán
nadnárodných stretnutí, finančné pravidlá a plán čerpania. Metodická časť: pokyny k tvorbe štúdie
o možnostiach vzdelávania seniorov v IKT; tvorba prieskumného dotazníka k mapovaniu potrieb
vzdelávania a bariér seniorov pri používaní informačných a digitálnych technológií (IKT, DT).
Workshop na tému What are new technologies in senior´s daily life, how to live with them
obsahoval nasledovné prezentácie dobrých praxí: 1.Learning new Technologies at U3A in Wroclaw
by seniors - Easy and Usefull; 2.From traditional approaches in ICT learning to new methods; 3.
The use of tablets and applications in English lessons for older adults; 4. The project group
Generation Team Technique about the use of smartphone for beginners; 5. Study about
possibilities for elderly students in ICT. Prezentácie a následná diskusia ukázali rozdielne
skúsenosti medzi partnermi a odlišné možnosti pri realizácii vzdelávania pre seniorov v oblasti IKT.
Brainstorming otvoril priestor prezentovať potreby a návrhy k využitiu možností odborného
vzdelávania seniorov v oblasti IKT pre oblasť medicíny, používania smartfónov, ovládania
digitálnych domácich zariadení popri praktickom používaní IKT. Rozdelenie úloh k tvorbe
prieskumného dotazníka do februára 2020. Následne práca na prieskume. Šírenie projektu diseminácia bude realizovaná minimálne dvojjazyčne anglicky a nemecky cestou webstránky:
https://selid.efos-europa.eu/; flyer - dvojjazyčne a vo vlastných jazykoch; Newsletter o aktuálnych
informáciách. Po odbornej časti projektu sa účastníci zúčastnili odbornej exkurzie do technického
múzea uhoľnej bane v meste Wałbrzych a zámku Ksiaz.

Dátum začiatku

24/10/2019

Dátum ukončenia

26/10/2019

Prijímajúca organizácia

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Prijímajúca krajina

Poľsko

Prijímajúce mesto

WROCLAW

Počet účastníkov

19

Celkový počet účastníkov

19
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6. Intelektuálne výstupy
Táto časť sa nevzťahuje na tento projekt.
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7. Multiplikačné podujatia
Táto časť sa nevzťahuje na tento projekt.
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8. Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity
Táto časť sa nevzťahuje na tento projekt.
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9. Následné aktivity
9.1. Dopad
Aký bol doposiaľ dopad projektu na účastníkov, zapojené organizácie, cieľové skupiny a iné zapojené strany?
1. Vo všetkých partnerských inštitúciách prišlo k rozvoju a podpore záujmu seniorov vzdelávať sa v oblasti IKT nielen v
rámci kurzov IKT, ale v niektorých aj prakticky v teréne - teda vo firmách, knižniciach, prezentáciou online medicínskych
portálov, internet bankingu i používaním smartfónov.
2. Začali sa pripravovať online kurzy a videozáznamy k obsluhe digitálnych zariadení hlavne tam, kde nebolo možné z
dôvodu COVID plánované prezenčné aktivity zatiaľ realizovať.
3. Práca v komunitách seniorov bola zatiaľ hlavne využitá na univerzite Wroclaw, Alicante Uppsala, Bratislava,
Chemnitz a Drážďany.
4. Prieskumný dotazník mal vplyvom obmedzení v niektorých organizáciách pomalšiu alebo nižšiu návratnosť, čo sa
neskôr riešilo formou online prieskumu. Zatiaľ je zozbieraných cca 1.000 dotazníkov v rámci partnerstva s cieľom
prieskumu potrieb a bariér seniorov pre používanie IKT a digitálnych zariadení.
5. Partnerské organizácie boli trénované na online vzdelávací a komunikačný priestor, čo v seniorských tímoch nie je
bežnou záležitosťou.
6. Dobré praxe boli prezentované partnerom hlavne z Alicante, kde je na univerzite v ponuke veľa online aktivít pre
seniorov, ako aj podpora používania digitálnych technológií a IKT pre ich ďalšie využitie a motiváciou k úspechu.
7. Úspešné online semináre a konferencia posunuli organizátorov, koordinátorov i účastníkov ďalej v online priestore.
8. Iné zapojené strany (seniori z Rakúska, Holandska i Veľkej Británie) vyjadrili záujem byť zúčastnení na prieskume i
online stretnutiach a aktívne sa zapájajú do aktivít. Zapojené firmy zaznamenali pri spoločnej spolupráci záujem
seniorov a prispejú aj naďalej k organizácii workshopov a tréningov seniorov, keď to bude opäť možné.
9. Najvýznamnejším poznatkom je to, že seniori si uvedomili, že bez online zručností nie sú v dnešnej digitálnej
spoločnosti schopní plne sa zapojiť do aktivít a života v nej. Majú sťaženú sebarealizáciu, horšie uspokojovanie potrieb
a možností vzdelávania i komunikácie.

9.2. Šírenie a využívanie výsledkov projektu
V prípade, že sa Vás to týka, na aké cieľové skupiny sa doposiaľ orientovali Vaše diseminačné aktivity výsledkov Vášho
partnerstva v rámci i mimo neho? Uveďte predovšetkým cieľové skupiny na
miestnej/regionálnej/národnej/európskej/medzinárodnej úrovni a svoju voľbu vysvetlite.
1. Na národnej a regionálnej úrovni:
Distribúcia materiálov medzi seniorské skupiny a inštitúcie - SeLiD skladačka, Newsletter 1, 2; prezentácie na
univerzite, kluby a komunity seniorov vo všetkých zapojených mestách.
Vystúpenia v masmédiách zamerané na širokú verejnosť - národné a regionálne TV, rádio, noviny napr. RTVS, Rádio
Regina, TV Metropola Bratislava, Seniorfriendly týždeň v Bratislave zameraný na skupiny seniorov v komunitách.
Stránka projektu SeLiD Erasmus+ obsahuje výsledky v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj niektoré materiály v
slovenskom a španielskom jazyku. Je prepojená na stránky všetkých partnerov ako aj na stránku koordinátora v
slovenskej aj v anglickej verzii.
Mestské knižnice v Nemecku a Španielsku so zameraním na seniorov a podporu používania IKT v knižničných
službách.
2. Na medzinárodnej úrovni - Prezentácia projektu v iných organizáciách a združeniach zameraných na seniorov EFOS (Európska federácia starších študentov na univerzitách), Dunajská sieť seniorov (DANET - Nemecko),
Organizácia spojených národov (UN komisia pre starnutie Viedeň), Svetová asociácia AIUTA - Francúzsko, Univerzita
Karlova - prezentácia projektu na konferencii v Prahe; Asociácia Univerzít tretieho veku v Českej republike - konferencia
Vodňany; šírenie a zapojenie seniorov z ďalších krajín a miest: Rakúsko, Veľká Británia, Holandsko, Česká republika Plzeň, Praha, V Nemecku konferencie zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania v IKT a DT atď.
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10. Rozpočet
Táto časť poskytuje podrobný prehľad o výške grantu EÚ, súvisiacej s doteraz uvedenými aktivitami

10.1. Zhrnutie rozpočtu

Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity
Manažment a
implementácia
projektu

Nadnárodné
projektové
stretnutia

Mimoriadne
náklady na
vysoké
cestovné
náklady

Podpora
pre
špeciálne
potreby

Celková
suma
(vypočítaná)

Názov organizácie

Krajina
organizácie

E10208633

UNIVERZITA KOMENSKEHO V
BRATISLAVE

Slovensko

4,300.00

1,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,025.00

E10156944

Uppsala Senioruniversitet

Švédsko

3,000.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,150.00

E10159583

Dresdner Seniorenakademie

Nemecko

3,000.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,150.00

E10208666

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Poľsko

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

E10208907

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE

Česká
republika

3,000.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,150.00

E10208909

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET
MAGDEBURG

Nemecko

3,000.00

2,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,300.00

E10208952

TECHNISCHE UNIVERSITAET
CHEMNITZ

Nemecko

3,000.00

2,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,300.00

E10209100

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Španielsko

3,000.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,150.00

25,300.00

10,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,225.00

Celkom

EN
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10.1.1. Žiadosť o ďalšie predfinancovanie

Žiadate splátku ďalšieho predfinancovania?
Áno
Pridelený grant podľa Vašej zmluvy o grante

104.025,00 €

Suma už prijatých splátok predfinancovania

41.610,00 €

Výška už minutých financií z platieb predfinancovania
36225
€
Požadovaná suma ďalšej splátky predfinancovania príjemcom grantu
41610
€
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11. Prílohy
dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie správy;
Všimnite si, že všetky dokumenty uvedené v časti "Kontrolný zoznam" musia byť priložené ešte predtým, ako podáte
formulár online.
Pred podaním Vašej správy národnej agentúre, skontrolujte:
Všetky požadované informácie o Vašom doterajšom zapojení do realizácie projektu boli zaznamenané v Mobility
Tool+.
Jazyk, v ktorom bola správa vyplnená, je v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí grantu.
Pripojili ste čestné prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu, ako aj ďalšie podporné dokumenty
vyžadované zmluvou o poskytnutí grantu.
Uložili alebo vytlačili ste kópiu vyplneného formulára pre vlastnú potrebu.

Zoznam vložených súborov
2019-1-SK01-KA204-060649 DeclarationOfHonour.pdf DOH
0.10 Mb
pred 7 minútami
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