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О Еразмус+ програму  
 

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ који финансира пројекте мобилности и сарадње у 

области образовања и обука, младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови 

седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године. Предвиђени буџет за овај 

седмогодишњи период новог Еразмус+ програма је већи него икада и износи 26 милијарди евра.  

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и 

лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта. Нови програм истиче 

инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као кључне и најважније приоритете које 

подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, 

толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.  

Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године и има статус програмске 

земље, те очекујемо да ће се тај статус наставити и у новом програму, што значи да би установе и 

организације из Србије могле да наставе да се пријављују за све врсте пројеката као и државе 

чланице Европске уније.  

Еразмус+ је подељен на три компоненте: образовање и обуке, млади и спорт. Компонента 

образовања се односи на формално, док је компонента младих усмерена на неформално 

образовање. У програму могу да учествују: предшколске установе, основне школе, средње стручне 

школе и гимназије, универзитети и високе школе/академије, школе за образовање одраслих, 

организације које пружају разне облике стручног образовања и обука, организације цивилног 

друштва/ невладине организације које се баве обукама за младе итд. Поред тога, свака јавна или 

приватна институција/организација која је активна, може и жели да допринесе спровођењу 

пројеката у некој области образовања и обука - а то могу бити локалне самоуправе, мала и средња 

предузећа, професионална удружења и слично - може учествовати у Еразмус+ пројектима.  

Установе и организације из Србије у оквиру Еразмус+ програма могу да конкуришу за пројекте који 

у фокусу имају:  

1. међународне размене запослених, студената и младих (због обука или држања наставе у 

некој другој установи, похађања студијских програма, радне праксе, стицања нових вештина 

итд.)  

2. развој установа и ширење добрих пракси (модернизација наставних планова и програма, 

иновирање методологије извођења наставе, унапређење наставног материјала, 

спровођење обука, сарадња са предузећима преко којих се остварују студентске и ученичке 

праксе) и  

3. подршку реформама у образовању.  

 

https://erasmusplus.rs/
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Фондација Темпус је задужена за промовисање и спровођење Еразмус+ програма у Републици 

Србији. Фондација је одговорна за пружање подршке свим организацијама које се пријављују 

за пројекте у оквиру програма и за праћење спровођења програма у Републици Србији. 
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