POKYNY K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY PROGRAMU ERASMUS/MOBILITY

Vážení koordinátoři,
vítejte v systému pro zadávání průběžných zpráv programu Erasmus, který naleznete na adrese
http://ir.digibeans.sk/ . Údaje, které zadáte do systému, bude možné vytisknout, podepsat a zaslat Národní
agentuře pro evropské vzdělávací programy do termínu pro předložení průběžné zprávy 1.5.2012. Po termínu
nebude možné údaje do systému vkládat.
VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE
Z rozbalovacího seznamu vyberte číslo Vaší grantové smlouvy. Automaticky se vyplní název Vaší instituce a
částky přiděleného grantu ve schválených aktivitách. Rovněž se doplní akademický rok a období čerpání
grantu.
Doplňte jméno institucionálního koordinátora, který bude průběžnou zprávu podepisovat. Do kontaktního
emailu uveďte adresu, na kterou chcete zaslat soubor s tisknutelnou podobou formuláře (doporučujeme email
osoby, která formulář vyplňuje).
Doplňte údaje k jednotlivým aktivitám. Případné přesuny a změny výše grantu zdůvodněte v poli „Komentář“.
Pokud byste našli nesrovnalost ve výši předvyplněného grantu nebo vyplacené zálohy, kontaktujte Olgu
Heclovou (olga.heclova@naep.cz) nebo Janu Pávkovou (jana.pavkova@naep.cz).
Formulář je rozdělen na jednotlivé aktivity (SMS, SMP, STA, STT a OM). Plánované počty studentů,
zaměstnanců a počtu měsíců/dnů uvádějte za období celého akademického roku.
Počty měsíců lze uvádět na jedno desetinné místo, počty dnů pouze na celá čísla. Pracovním dnem se rozumí
den, kdy zaměstnanec vykonává pedagogickou činnost (STA) nebo se školí (STT).
Částka, která nebude využita, znamená, že ji chcete vrátit DZS/NAEP - nikoliv, že ji převádíte do jiné aktivity. O
tuto částku Vám bude dodatkem ke smlouvě snížen celkový grant.
Požadavek navýšení znamená, že chcete navýšit již přidělený grant EU o úplně novou částku ze strany
DZS/NAEP, nepatří sem povolený převod částky grantu z jiné aktivity. Zdůvodnění potřeby navýšení uveďte do
komentáře.
POZOR na znaménka! Každý přesun grantu z aktivity je třeba označit minusem (tj. záporná hodnota).
V aktivitě, do které převádíte, bude hodnota kladná.
Povolené přesuny stanovuje grantová smlouva na mobility Erasmus 2011/2012, článek III.4.
VALIDACE ÚDAJŮ
Po zadání údajů klikněte na tlačítko „VALIDOVAT“.
Systém Vás upozorní, pokud zůstala nevyplněná povinná pole, nebo pokud došlo k nepovoleným přesunům či
nesrovnalostem ve výši grantu. Chyby odstraňte a znovu validujte. Pokud systém ohlásí úspěšnou validaci,
klikněte na tlačítko „ODESLAT FORMULÁŘ“. Údaje budou odeslány do databáze DZS/NAEP. Poté formulář
vytiskněte a podepište. Doporučujeme Vám založit si kopii zprávy.
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Upozornění: K jednou vloženým údajům již nebudete mít přístup. Zůstanou uloženy v našem systému. Pokud
formulář průběžné zprávy vytisknete a zjistíte, že je potřeba opravit chyby, nebude možné se do záznamu
vrátit. V tomto případě kontaktujte Olgu Heclovou nebo Janu Pávkovou, abyste mohli zprávu do systému znovu
vyplnit.
Elektronický formulář bude aktivní jen do termínu pro předložení průběžné zprávy!
TISK PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY
Formulář vytiskněte na jednu stránku (včetně komentáře a podpisu institucionálního koordinátora). Nastavení
prohlížeče ovlivňuje rozložení stránky. Proto nejprve dejte náhled tisku, a pokud by formulář přesahoval jednu
stránku, přizpůsobte v náhledu velikost na 90 % (resp. na 80 % dle délky komentáře) – horní lišta, rozbalovací
menu, u prohlížeče Internet Explorer.
V závislosti na nastavení prohlížeče se Vám může na okraji formuláře ukazovat při tisku odkaz na webovou
stránku aplikace. Pokud chcete, aby v záhlaví a zápatí se tento odkaz netisknul, upravte vzhled stránky dle
pokynů na http://www.mintprintables.com/print-tips/header-footer-windows/
Na email, ze kterého Vám přijde tisková verze, prosím neodpovídejte (email se generuje z databáze).
ZASLÁNÍ FORMULÁŘE
Vytištěný a podepsaný formulář, prosím, zasílejte nejlépe doporučenou poštou na adresu DZS/NAEP, do
stanoveného termínu 1.5.2012.
PŘÍLOHY
1) Stránka interim reportu s automaticky doplněnými údaji
2) Příklad 1 - bez navýšení/snížení a přesunů
3) Příklad 2 - přesun mezi položkami a navýšení grantu

VÝHODY NOVÉHO SYSTÉMU PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV




Přednastavené údaje z grantové smlouvy/dodatku – vyloučení překlepu
Validace údajů - kontrola částek čerpání grantu při vyplňování zprávy
Okamžité propsání údajů do databáze Národní agentury (zkrácení času na vyhodnocení IR)

NEVÝHODY – tým Erasmus na žádné nepřišel, vy snad ano? 

Věříme, že nový systém zadávání zpráv Vám i nám usnadní práci.
Váš Erasmus tým
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Pole, která se doplní automaticky

LLP - Erasmus
2. INTERIM REPORT
Číslo grantové smlouvy:
Název instituce:
Institucionální koordinátor:
Email kontaktní osoby:

Akademický rok: 2011/2012

(1.6.2011 - 30.9.2012)

ERA-MOB-2011-03
Výběrem čísla grantové
smlouvy se doplní
automaticky název
instituce a částky
grantu včetně
vyplacené zálohy.

Vysoká škola
Jana Pávková
jana.pavkova@naep.cz
SMS - studijní pobyty

SMP - pracovní stáže

Předpokládaný počet studentů:

0

studentů

0

studentů

Předpokládaný počet měsíců:

0.0

měsíců

0.0

měsíců

Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku vč. speciálních stipendií:

30000.00

15000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude využita za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta do/z této aktivity:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude vrácena DZS/NAEP za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - požadavek navýšení grantu (zdůvodnění uvést do komentáře): 0.00

EUR

0.00

EUR

EUR

STA - výukové pobyty

STT - školení

zaměst.

0

zaměst.

Předpokládaný počet pracovních dnů:

0

dnů

0

dnů

Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku:

1000.00

EUR

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude využita za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta do/z této aktivity:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude vrácena DZS/NAEP za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

EUR

0.00

EUR

Předpokládaný počet zaměstnanců:

0

Grant EU - požadavek navýšení grantu (zdůvodnění uvést do komentáře): 0.00

OM - organizace mobilit

Celkový počet předpokládaných mobilit:

0.00

studentů/zaměstnanců

Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku:

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta z této aktivity:

0.00

EUR

Další splátka grantu:
Celkový grant EU ve smlouvě/dodatku (včetně OM):

48000.00

Zálohová splátka (již vyplacená DSZ/NAEP, včetně OM):

48000.00

EUR

Celkem vyčerpáno k 01.05.2012 (tzn. vyplaceno účastníkům mobilit, tj. bez OM):

0.00

EUR

Vyčerpáno % ze zálohové splátky:

N/A

%

Žádost o další splátku grantu:

NE

EUR

Komentář k přesunu a nevyužité/navýšené částce grantu:

Místo a datum:

Podpis institucionálního koordinátora:

17.4.2012
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Příklad 1
– bez navýšení/snížení a přesunů

LLP - Erasmus
2. INTERIM REPORT

Akademický rok: 2011/2012

ERA-MOB-2011-03

Číslo grantové smlouvy:
Název instituce:
Institucionální koordinátor:
Email kontaktní osoby:

(1.6.2011 - 30.9.2012)

Doplňte jméno
institucionálního
koordinátora a
kontaktní email. Dále
doplňte počty osob,
měsíců/dnů

Vysoká škola
Jana Pávková
jana.pavkova@naep.cz
SMS - studijní pobyty

SMP - pracovní stáže

Předpokládaný počet studentů:

10

studentů

10

studentů

Předpokládaný počet měsíců:

35.5

měsíců

30.0

měsíců

Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku vč. speciálních stipendií:

30000.00

EUR

15000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude využita za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

30000.00

EUR

15000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta do/z této aktivity:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude vrácena DZS/NAEP za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - požadavek navýšení grantu (zdůvodnění uvést do komentáře): 0.00

EUR

0.00

EUR

Bude-li využitá částka grantu
stejná jako ve smlouvě, stačí
uvést tutéž částku do pole
„částka, která bude využita“.
Ostatní políčka se nevyplňují.

STA - výukové pobyty

STT - školení

zaměst.

10

zaměst.

50

dnů

50

dnů

1000.00

EUR

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude využita za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

1000.00

EUR

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta do/z této aktivity:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude vrácena DZS/NAEP za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

EUR

0.00

EUR

Předpokládaný počet zaměstnanců:
Předpokládaný počet pracovních dnů:
Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku:

10

Grant EU - požadavek navýšení grantu (zdůvodnění uvést do komentáře): 0.00

OM - organizace mobilit

Celkový počet předpokládaných mobilit:

40.00

studentů/zaměstnanců

Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku:

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta z této aktivity:

0.00

EUR

Celkový grant EU ve smlouvě/dodatku (včetně OM):

48000.00

EUR

Zálohová splátka (již vyplacená DSZ/NAEP, včetně OM):

48000.00

EUR

Celkem vyčerpáno k 01.05.2012 (tzn. vyplaceno účastníkům mobilit, tj. bez OM):

40000.00

EUR

Vyčerpáno % ze zálohové splátky:

83.33

%

Žádost o další splátku grantu:

N/A

Další splátka grantu:

Komentář k přesunu a nevyužité/navýšené částce grantu:

Místo a datum:

Praha 17.4.2012

Rovná-li se vyplacená záloha
výši celkového přiděleného
grantu, je žádost o další
splátku irelevantní (not
applicable).

Doplňte částku grantu,
která je vyplacena
studentům/zaměstnancům
k 1.5.2012. Automaticky se
dopočítá procento čerpání
a požadavek na další
splátku.

Podpis institucionálního koordinátora:

17.4.2012
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Příklad 2
- přesun mezi položkami a
navýšení grantu

LLP - Erasmus
2. INTERIM REPORT

Akademický rok: 2011/2012

ERA-MOB-2011-03

Číslo grantové smlouvy:
Název instituce:
Institucionální koordinátor:
Email kontaktní osoby:

(1.6.2011 - 30.9.2012)

Doplňte jméno
institucionálního
koordinátora a
kontaktní email. Dále
doplňte počty osob,
měsíců/dnů

Vysoká škola
Jana Pávková
jana.pavkova@naep.cz
SMS - studijní pobyty

SMP - pracovní stáže

Předpokládaný počet studentů:

10

studentů

10

studentů

Předpokládaný počet měsíců:

35.5

měsíců

30.0

měsíců

Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku vč. speciálních stipendií:

30000.00

EUR

15000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude využita za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

29000.00

EUR

16000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta do/z této aktivity:

-1000.00

EUR

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude vrácena DZS/NAEP za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - požadavek navýšení grantu (zdůvodnění uvést do komentáře): 0.00

EUR

0.00

EUR

Částka přesunutá z aktivity
musí mít záporné znaménko.
Přesun nutno zdůvodnit
v komentáři.

STA - výukové pobyty

STT - školení

zaměst.

10

zaměst.

50

dnů

50

dnů

1000.00

EUR

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude využita za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

1200.00

EUR

1000.00

EUR

Grant EU - částka, která bude přesunuta do/z této aktivity:

0.00

EUR

0.00

EUR

Grant EU - částka, která bude vrácena DZS/NAEP za období 1.6.2011 - 30.9.2012:

0.00

EUR

0.00

EUR

EUR

0.00

EUR

Předpokládaný počet zaměstnanců:
Předpokládaný počet pracovních dnů:
Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku:

10

Grant EU - požadavek navýšení grantu (zdůvodnění uvést do komentáře): 200.00

Celkový počet předpokládaných mobilit:
Grant EU - částka ve smlouvě/dodatku:

Požadavek na navýšení =
navýšení celkového rozpočtu
o nové prostředky.

Grant EU - částka, která bude přesunuta z této aktivity:

OM - organizace mobilit

40.00

studentů/zaměstnanců

1000.00

EUR

0.00

EUR

Další splátka grantu:
Celkový grant EU ve smlouvě/dodatku (včetně OM):

48000.00

Zálohová splátka (již vyplacená DSZ/NAEP, včetně OM):

48000.00

EUR

Celkem vyčerpáno k 01.05.2012 (tzn. vyplaceno účastníkům mobilit, tj. bez OM):

40000.00

EUR

Vyčerpáno % ze zálohové splátky:

83.33

%

Žádost o další splátku grantu:

N/A

EUR

Komentář k přesunu a nevyužité/navýšené částce grantu:

Doplňte částku grantu,
která je vyplacena
studentům/zaměstnancům
k 1.5.2012. Automaticky se
dopočítá procento čerpání
a požadavek na další
splátku.

(Text v rozsahu do 500 znaků včetně mezer) – zde zdůvodnit přesun a požadavek na navýšení.

Místo a datum:

Praha 17.4.2012

Rovná-li se vyplacená záloha
výši celkového přiděleného
grantu, je žádost o další
splátku irelevantní (not
applicable).

Podpis institucionálního koordinátora:

17.4.2012

