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Овај документ је финансиран средствима Европске уније. Публикација одражава само становишта аутора
и ни под којим условима се Европска унија или њене институције не могу сматрати одговорнима за
садржину документа. Имајући у виду да су током конкурсног рока могуће измене Водича за програм који
објављује Европска комисија, подносиоцима пројектних пријава се препоручује да консултују последњу
верзију поменутог документа који су објављени на званичним веб-сајтовима.

Публикација је припремљена на основу расположивих информација о Еразмус+ конкурсу за пројекте.
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МОГУЋНОСТИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМУ
Највећи европски програм за област образовања, обука, младих и спорта, Еразмус+, отвара свој други
конкурсни рок у оквиру текућег циклуса спровођења који траје од 2021. до 2027. године. Програм
наставља да подржава различите облике сарадње међу установама и организацијама кроз конкурсе за
пројекте. Кроз ову брошуру желимо да Вас упознамо са могућностима које организације и институције
из Србије имају на располагању у конкурсном року за 2022. годину. Подсећамо, Србија је пуноправна
чланица програма Еразмус+ од 2019. године што значи да установе и организације из Србије могу да се
пријављују за све врсте пројеката као и државе чланице Европске уније.
У уводном делу брошуре наћи ћете основне информације о Еразмус+ програму и његовим кључним
приоритетима. Инклузивност програма, као први и наглашени приоритет, подржана је кроз низ
финансијских механизама. Други хоризонтални приоритети су еколошке теме и климатске промене,
а такође и дигитална трансформација у свим сферама образовања и обука, затим јачање грађанских
вредности, дијалог култура, толеранција и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.
Установе и организације у области општег, стручног и образовања одраслих имају и ове године могућност
да конкуришу за добијање акредитација за пројекте мобилности, које ће им олакшати конкурисање у
неколико наредних година, уз обавезивање на принципе квалитетног спровођења активности, слично
ономе што већ постоји за установе у сектору високог образовања. Важно је напоменути да пријаве
за акредитације имају и неких ограничења, па се организације и школе из сектора општег, стручног
образовања и обука и образовања одраслих које немају раније искуство или немају пуно искуства са
спровођењем пројеката и даље охрабрују да поднесу пријаве за краткорочне пројекте мобилности.
Школама и организацијама које раде са одраслима саветује се да се упознају са свим могућностима које
су представљене на 22. страни ове брошуре. Поседовање Еразмус Повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education) и даље је предуслов за учешће високошколских установа у програму,
а новости у вези са конкурисањем за Еразмус Повељу можете прочитати у одељку „Могућности за
високо образовање“, на 37. страни. Координатори пројеката мобилности у високом образовању имају
проширене могућности за интензивирање размена са партнерским земљама.
И у овом конкурсном року, за пројекте малих партнерстава за сарадњу у секторима општег,
стручног и образовања одраслих, као и неформалног образовања младих, постоје два рока за
конкурисање, а подносиоци пријава са својим партнерским установама могу да одлуче о нивоу
сложености, модалитетима сарадње и висини средстава.
У сектору младих, поред пројеката мобилности младих и омладинских радника, организацијама
су на располагању и пројекти учешћа младих, који би требало да подстакну учење и дебату
младих са доносиоцима одлука о темама и приоритетима Европске стратегије за младе. Битно је
напоменути да ће у сектору младих од ове године постојати два редовна конкурсна рока за све
типове пројеката који се подносе Фондацији Темпус. Са укључивањем DiscoverEU иницијативе у
Еразмус+ програм, организацијама, установама и неформалним групама младих из Србије нуди се
могућност учешћа у DiscoverEU пројектима инклузије. Ови пројекти подржавају активно укључивање
младих осамнаестогодишњака са смањеним могућностима у Еразмус+ програм и омогућавају
им краткотрајна путовања по европским државама. Више о пројектима за сектор младих можете
прочитати на странама 60-69 које су посвећене пројектима за младе.
Треба имати у виду да ова брошура садржи основне информације у вези са пријављивањем пројеката
у оквиру програма Еразмус+. За детаљније информације, недоумице и појашњења, Фондација Темпус
Вам је на располагању путем контаката наведених на крају овог издања.

Желимо Вам много успеха на предстојећим конкурсима!
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ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Еразмус+ је програм Европске уније који
финансира пројекте сарадње у области
образовања, обука, младих и спорта.
Тренутни циклус програма траје од 2021.
до 2027. године. Програм пружа подршку
пројектима сарадње институција и
организација, а преко којих се стварају
могућности за учешће појединаца.
Програм Еразмус+ садржи више врста
пројеката који се сврставају у три
основна дела или кључне активности
и један посебан. Подела се заснива
на
доминантним
карактеристикама
пројеката и очекивањима у вези са
њиховим циљевима:
1. Део КА1 (кључна активност 1) обухвата
пројекте који се односе на мобилност у области
образовања, младих и спорта.
2. Део КА2 (кључна активност 2) покрива
пројекте институционалне сарадње у областима
образовања, младих и спорта. У наредном
периоду, ови пројекти ће бити подељени према
нивоима сложености на партнерства за сарадњу,
партнерства за изврсност и партнерства за
иновације, што ће условити и висину могућих
средстава, активности које могу да се подрже и
начин пријављивања.
3. Део КА3 (кључна активност 3) обезбеђује
финансирање за специфичне пројекте који
подржавају унапређење образовних политика,
политика које се односе на младе и политика у
области спорта.
Посебан део програма остаје Жан Моне који
подржава изучавање, истраживање и анализу
процеса европских интеграција. У њему од ове
године постоје пројекти који ће обухватити и
предуниверзитетске нивое образовања кроз које
ће бити могуће осмислити обуке за наставнике у
школама у вези са циљевима и функционисањем
Европске уније и њеним вредностима.
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ЗЕМЉЕ УЧЕСНИЦЕ
Државе чланице Европске уније и треће земље
придружене Програму - Исланд, Лихтенштајн,
Норвешка, Турска, Северна Македонија и
Србија су пуноправне учеснице у програму
(ранији термин: „програмске земље”).
Поједини
делови
програма
Еразмус+,
нарочито они који се односе на високо
образовање, отворени су за треће земље које
не учествују пуноправно у Програму (ранији
термин: „партнерске земље„) – пре свега
земље региона које окружују Европску унију,
али и за све друге земље света. Напомињемо
да Велика Британија спада у групу земаља за
коју је учешће у програму ограничено.
Институције и организације из Србије и у
овом конкурсном року имају могућност
учешћа у свим врстама пројеката као и
земље Европске уније. У односу на то коме
се подносе пријаве пројеката (Фондацији
Темпус или ЕАCЕА), пројекти се деле на
централизоване
и
децентрализоване.
За Србију су доступни следећи типови
децентрализованих врста пројеката:

КА1 Мобилност у општем образовању
(школе и предшколске установе);
КА1 Мобилност у области стручног образовања
и обука;
КА1 Мобилност у области образовања одраслих;
КА1 Мобилност у високом образовању;
КА1 Мобилност младих и омладинских радника,
пројекти активног учешћа младих, DiscoverEU
пројекти инклузије;
КА2 Партнерства за сарадњу у свим
секторима образовања и младих;
КА2 Мала партнерства у секторима општег,
стручног, образовања одраслих и у
сектору младих.
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ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У КОНКУРСНОМ РОКУ 2022.
Пројектне пријаве за врсте пројеката поменуте у наставку се подносе Фондацији Темпус, организацији
одговорној за спровођење Еразмус+ програма у области образовања, обука и младих у Србији. За
спровођење програма у целини надлежна је пре свега Европска комисија, затим Извршна агенција
за образовање и културу (ЕАCЕА), као и националне агенције у државама чланицама Европске уније
и трећим земљама придруженим Програму и националне Еразмус+ канцеларије у трећим земљама
које не учествују пуноправно у Програму.
Укупан износ средстава за конкурсни рок 2022. је 8.203.585 евра* и подељен је на следећи начин за
пријаве које се подносе Фондацији Темпус:

КА1 Мобилност у области општег образовања

891.677 евра

КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука

1.191.963 евра

КА1 Мобилност у области образовања одраслих

210.971 евра

КА1 Мобилност у области високог образовања

2.940.112 евра

КА1 Мобилност у области младих и омладинских радника

368.331 евра

KA1 DiscoverEU пројекти инклузије

36.036 евра

КА1 Пројекти за активно учешће младих

84.495 евра

КА2 Партнерства за сарадњу у области општег образовања

400.000 евра

КА2 Мала партнерства у области општег образовања

120.000 евра

КА2 Партнерства за сарадњу у области стручног образовања и обука 400.000 евра
КА2 Мала партнерства у области стручног образовања и обука

120.000 евра

КА2 Партнерства за сарадњу у области високог образовања

400.000 евра

КА2 Партнерства за сарадњу у области образовања одраслих

400.000 евра

КА2 Мала партнерства у области образовања одраслих

120.000 евра

КА2 Партнерства за сарадњу у области младих

400.000 евра

КА2 Мала партнерства у области младих

120.000 евра

* Наведени износи су индикативни, постоји могућност корекција код укупних износа за неке врсте пројеката.
Напомена 1: у сектору високог образовања нису предвиђена мала партнерства за сарадњу.
Напомена 2: за сектор општег и сектор стручног образовања један део средстава се издваја за
пројекте школа које су добиле акредитацију у конкурсном року из октобра 2020.
Напомена 3: Средства за пројекте у области младих за све типове пројеката, као и средства за
мала партнерства у свим секторима, подељена су на два конкурсна рока.
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За пројекте који се подносе Фондацији Темпус важе
иста правила као и за пројекте који се подносе
националним агенцијама Еразмус+ програма у
ЕУ земљама и трећим земљама придруженим
Програму.
Организације из Србије могу да буду партнери на свим
врстама пројеката организацијама и установама
из земаља које пуноправно учествују у Програму,
а које подносе пријаве својим националним
агенцијама, што значајно повећава могућности за
финансирање пројеката. Кроз пројекте мобилности
за опште, средње стручно образовање и образовање
одраслих, организације и установе из Србије могу да
пошаљу своје особље и ученике/полазнике курсева
и обука у образовне институције и организације из
других партнерских земаља. Такође, организације и
установе из Србије могу да приме у посету особље
школа, установа и организација из земаља које
пуноправно учествују у Програму преко пројеката
које организације и установе из тих земаља подносе
својим националним агенцијама.
Поред расположивог буџета за пуноправно учешће
у децентрализованим деловима програма, добро је
знати да организације и институције из Србије могу
да остваре финансирање за друге врсте Еразмус+
пројеката, посебно у области високог образовања,

стручног образовања, рада са младима и области
спорта, за које се пријаве подносе Извршној агенцији за
образовање и културу. То су следећи типови пројеката:

Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус);
Пројекти изградње капацитета у
високом образовању;
Пројекти изградње капацитета у области младих;
Пројекти изградње капацитета у
стручном образовању и обукама;
Пројекти изградње капацитета у области спорта;
Партнерства за сарадњу у области спорта;
Центри за изврсност у стручном образовању;
Еразмус+ академије за унапређење образовања
наставника;
Савези за иновације;
Пројекти свесни изазова будућности;
Европска омладина заједно;
Жан Моне пројекти.
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OID И PIC БРОЈ
Како

би

могле

да

учествују

у

подношењу

предлога Еразмус+ пројеката, све организације и
установе морају регистровати OID или/и PIC број
на одговарајућем порталу Европске комисије,
у зависности од тога да ли желе да учествују у
централизованим

или/и

децентрализованим

пројектима. За учешће у:
•

децентрализованим пројектима (пројекти који
се подносе националним агенцијама за Еразмус+
програм,

укључујући

Фондацији

Темпус),

организације треба да поседују OID (Organisation

ID); На следећој интернет страници организације
могу да провере да ли већ имају регистрован OID,
и уколико га немају, могу га регистровати:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/
organisation-registration/
•

централизованим пројектима (пројекти који се
подносе Извршној агенцији за образовање и
културу (ЕАCЕА) у Бриселу), организацијама је
потребно да поседују PIC број (Participant Iden-

tification Code); На следећој интернет страници
организације могу да провере да ли већ имају
регистрован PIC број, и уколико га немају, могу
га регистровати:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/how-to-participate/participant-register .
Предуслов за регистрацију OID/PIC броја је
отварање EU Login налога, на адреси:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/
register.cgi
Формат PIC броја (девет цифара): 987654321
Формат OID (слово Е и осам цифара): E12345678
Више информација о поступку регистрације
доступно је на интернет страници Еразмус+
програма у Србији:
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-broj/
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ПРИПРЕМА ЗА КОНКУРИСАЊЕ И
УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА
Институцијама и организацијама се препоручује да се правовремено информишу о приликама за учешће.
Поред тога, потребно је да укључе активности које подржавају европску димензију образовања у своје
стратешко планирање.
Пријавни формулари за КА1 пројекте за област школа, предшколских установа, образовања одраслих и стручног
образовања и обука садрже обавезну рубрику “Европски план” која је битна за процес селекције пројеката.
Ова рубрика би требало да садржи информације о томе на који начин би спровођење пројекта мобилности
допринело развоју организације и њеној интернационализацији. Неопходно је да пројекат мобилности подржи
развој организације у целини и да се искуства појединаца искористе за унапређење процеса подучавања
и учења. Конкретни циљеви и активности пријављених пројеката би стога требало да буду део Европског
плана. Европска комисија на почетку сваког конкурсног рока објављује Програмски водич у коме је детаљно
објашњено ко и како може да конкурише.

Последњу верзију овог документа можете да пронађете на следећем линку:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

13

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОНКУРСНИХ РОКОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У 2022.
ГОДИНИ И ПРЕГЛЕД СВИХ ВРСТА ПРОЈЕКАТА:
Врсте пројеката

Улога институција
из Србије

Рок за подношење
пријава*

Коме се подносе
пријаве:

Мобилност у општем образовању
рок важи и за пројекте акредитованих и за пројекте неакредитованих установа

Координатор, партнер**

23. фебруар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Мобилност у области стручног образовања и обука
рок важи и за пројекте акредитованих и за пројекте неакредитованих установа

Координатор, партнер**

23. фебруар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Мобилност у области образовања одраслих
рок важи и за пројекте акредитованих и за пројекте неакредитованих установа

Координатор, партнер**

23. фебруар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Мобилност младих и омладинских радника

Координатор, партнер**

23. фебруар 2022.
у 12 часова
4. октобар 2022.
у 12 часова
23. фебруар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Пројекти за активно учешће младих

Координатор, партнер**

DiscoverEU пројекти инклузије

Координатор, партнер**

4. октобар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Мобилност у области високог образовања

Координатор, партнер**

23. фебруар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Координатор, партнер

20. септембар 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Координатор, партнер**

23. март 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Координатор, партнер

23. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Виртуелне размене у областима високог образовања и младих
Партнерства за сарадњу: опште образовање, стручно образовање и обуке,
високо образовање, образовање одраслих и млади

Партнерства за сарадњу у области спорта

Мала партнерства за опште образовање, стручно образовање и обуке,
образовање одраслих и младе

Координатор, партнер**

4. октобар 2022.
у 12 часова

23. март 2022.
у 12 часова
4. октобар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Фондацији Темпус

Мала партнерства у области спорта

Координатор, партнер

23. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Центри за изврсност у стручном образовању

Координатор, партнер

7. септембар 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Еразмус+ академије за унапређење
образовања наставника

Координатор, партнер

7. септембар 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус)

Координатор, партнер

17. фебруар 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Савези за иновације

Координатор, партнер

15. септембар 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Пројекти свесни изазова будућности

Координатор, партнер

15. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Изградња капацитета у високом образовању

Координатор, партнер

17. фебруар 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Изградња капацитета у стручном образовању и обукама

Координатор, партнер

31. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Изградња капацитета у области младих

Координатор, партнер

7. април 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Изградња капацитета у области спорта

Координатор, партнер

7. април 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Непрофитни спортски догађаји

Координатор, партнер

23. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Европска омладина заједно

Координатор, партнер

22. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Жан Моне

Координатор, партнер

1. март 2022.
у 17 часова

ЕАCЕА

Акредитације у области општег, стручног и образовања одраслих

/

19. октобар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

Акредитације у области младих

/

19. октобар 2022.
у 12 часова

Фондацији Темпус

** У улози координатора, институције и организације из Србије пријаве подносе Фондацији Темпус. У улози партнера,
институције и организације из Србије могу учествовати и у пројектима који се подносе националној агенцији у некој другој
држави чланици ЕУ или трећој земљи придруженој Програму.
*по средњоевропском времену (ГМТ+1)
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Стручно образовање
Образовање одраслих
Високо образовање
Млади
Спорт

Опште образовање
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KA1

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ
ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА

КА1 пројекти мобилности у области општег образовања подржавају мобилност наставног, ненаставног особља
и ученика кроз већи број активности: посматрање на радном месту, професионалне курсеве за запослене,
држање наставе, краткорочне и дугорочне мобилности за ученике и гостовање позваних стручњака.

Постоје две врсте пројеката мобилности у области
општег образовања, краткорочни пројекти и пројекти
за акредитоване организације, који подржавају
различите врсте активности.
Појединци не могу да се пријаве за пројекат
мобилности, већ то могу само школе и предшколске
установе активне у области општег образовања.
Предшколске установе, основне и средње школе
које учествују могу бити државне или приватне, с
тим да приватне школе морају да поседују адекватну
верификацију Министарства просвете, науке и

Према програму, организације би требало да
активно промовишу инклузивност и различитост,
еколошку одрживост и дигитално образовање
кроз коришћење финансијске подршке намењене
у оквиру програма за те сврхе, подизање свести
о овим темама међу учесницима, размену добрих
пракси и прикладну организацију пројектних
активности. Сврха пројеката мобилности у
области општег образовања финансираних
кроз Еразмус+ јесте да појединцима пружи
могућности за учење, а установама подршку при
интернационализацији и даљем развоју.

технолошког развоја.

Специфични циљеви ове акције су:
Јачање европске димензије учења и држања наставе кроз:
- промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и демократског учешћа у друштву;
- промовисање знања о заједничком европском наслеђу и различитостима;
- подршку развоју професионалног умрежавања широм Европе.
Јачање квалитета наставе и учења у области општег образовања кроз:
- подршку професионалном развоју наставника и ненаставног особља;
- промовисање коришћења нових технологија и иновативних наставних метода;
- побољшање наставе страних језика и језичке разноврсности у школама;
- подршку размени и преносу најбољих пракси у настави и развоју школа.
Допринос европском образовном простору кроз:
- изградњу капацитета школа за прекограничну сарадњу и размену и за спровођење висококвалитетних
пројеката мобилности;
- пружање могућности мобилности сваком ученику у општем образовању;
- неговање препознавања исхода учења током периода мобилности за запослене и ученике.
Више информација о пројектима мобилности у општем образовању можете пронаћи у Еразмус+
Програмском водичу: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ
ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА
Ова врста пројеката омогућава установама које се пријављују да организују различите активности
мобилности за запослене и ученике током периода од 6 до 18 месеци. Ово је најбољи избор за установе
које се први пут пријављују за пројекте у оквиру програма Еразмус+.
Како би остали једноставни, краткорочни пројекти имају ограничен број учесника и трајање. Пријава је
отворена само за индивидуалне организације, не и за координаторе конзорцијума.

КА1 КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА
За запослене:
•
Посматрање на радном месту (од 2 до 60 дана);
•
Држање наставе (од 2 до 365 дана);
•
Курсеви (од 2 до 30 дана).

Врсте активности

За ученике:
•
Групна мобилност ученика (од 2 до 30 дана);
•
Краткорочна мобилност ученика (од 10 до 29 дана);
•
Дугорочна мобилност ученика (од 30 до 365 дана).
Додатне активности:
•
Гостовање позваних стручњака (од 2 до 60 дана);
•
Примање наставника на обуку (од 10 до 365 дана);
•
Припремне посете.

Ко може да се пријави?

Шта може да се
финансира?

Трајање пројекта

Рок за пријављивање
Максималан број
учесника

Школе (сви типови школа у складу са Законом) и предшколске установе које могу бити
државне или приватне. Приватне школе морају да поседују адекватну верификацију
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Појединци не могу да се пријаве за
пројекат мобилности, већ само наведене установе.
•
•
•
•
•
•
•

Организациони трошкови у вези са спровођењем активности у оквиру пројекта;
Трошкови путовања, смештаја и исхране за учеснике мобилности;
Подршка за особе са смањеним могућностима и пратиоце тамо где је неопходно;
Припремне посете;
Језичка подршка;
Трошкови курсева за учеснике (до 10 дана по учеснику);
Ванредни трошкови.

Од 6 до 18 месеци

23. фебруар 2022. у 12 часова по средњоевропском времену

30 учесника
Организације из Србије могу да учествују у овој врсти пројеката као подносиоци пројектних
пријава, али и као партнери организацијама из других земаља.
Учесници из Србије могу да иду на период мобилности у другу земљу, а институције да
примају учеснике из других земаља.

Напомена

Установе које поседују Еразмус акредитацију у области општег образовања не могу да
се пријаве за краткорочне пројекте мобилности.
Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року. У периоду од
5 узастопних календарских година, установе могу имати максимално 3 одобрена
краткорочна пројекта мобилности.
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ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА
Ова врста пројеката је намењена установама које поседују Еразмус акредитацију у области општег
образовања. Ово је посебан начин на који се акредитованим установама омогућава да добијају
финансирање за дужи период организовања мобилности (за запослене и ученике) и спровођења стратегије
интернационализације изнете у њиховом Еразмус плану, која би требало да се заснива на потребама и
дугорочним циљевима установа. Средства за акредитоване организације су ограничена.
Организације могу да се пријаве за појединачне Еразмус акредитације. Такође, организација може
конкурисати у име конзорцијума мобилности као координатор. Претходно искуство у Програму није
неопходно.
Организације које већ имају Еразмус акредитацију могу да имају и ознаку изврсности која препознаје њихов
претходни рад и посвећеност квалитету.

КА1 ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА
За запослене:
•
Посматрање на радном месту (од 2 до 60 дана);
•
Држање наставе (од 2 до 365 дана);
•
Курсеви (од 2 до 30 дана).

Врсте активности

За ученике:
•
Групна мобилност ученика (од 2 до 30 дана);
•
Краткорочна мобилност ученика (од 10 до 29 дана);
•
Дугорочна мобилност ученика (од 30 до 365 дана).
Додатне активности:
•
Гостовање позваних стручњака (од 2 до 60 дана);
•
Примање наставника на обуку (од 10 до 365 дана);
•
Припремне посете.

Ко може да се пријави?

Шта може да се
финансира?

Установе које поседују Еразмус акредитацију у области општег образовања.
•
•
•
•
•
•
•

Организациони трошкови у вези са спровођењем активности у оквиру пројекта;
Трошкови путовања, смештаја и исхране за учеснике мобилности;
Подршка за особе са смањеним могућностима и пратиоце тамо где је неопходно;
Припремне посете;
Језичка подршка;
Трошкови курсева за учеснике (до 10 дана по учеснику);
Ванредни трошкови.

Трајање пројекта

Почетно трајање свих пројеката акредитованих организација је 15 месеци. Након 12 месеци
све установе ће имати могућност да продуже своје пројекте до укупног трајања од 24 месеца.

Максималан број
учесника

Имајући у виду ограничена средства за пројекте мобилности, број акредитација за сва три
сектора је ограничен. Више информација ће бити доступно на сајту.

Напомена

Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року.
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Опште образовање
Образовање одраслих
Високо образовање
Млади
Спорт

Стручно образовање

19

KA1

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА

КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука (VET) подржавају мобилност наставног,
ненаставног особља и ученика кроз већи број активности: посматрање на радном месту, професионалне
курсеве за запослене, држање наставе, краткорочне и дугорочне мобилности за ученике и гостовање
позваних стручњака.
Постоје две врсте пројеката мобилности у VET-у,
краткорочни пројекти и пројекти за акредитоване
организације који подржавају различите врсте
активности.
Појединци не могу да се пријаве за пројекат
мобилности, већ то могу само институције активне
у области стручног образовања и обука. За пројекте
могу да се пријаве средње стручне школе, како
државне тако и приватне, јавне и локалне установе,
државне и приватне компаније, као и организације
које делују у области стручног образовања и
обука, с тим да приватне школе морају да поседују
адекватну верификацију Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.

Према програму, пројектне активности би требало
да активно промовишу инклузију и различитост,
еколошку одрживост и дигитално образовање
кроз коришћење финансијске подршке намењене
у оквиру програма за те сврхе, подизање свести
о овим темама међу учесницима, размену добрих
пракси и прикладну организацију пројектних
активности.
Сврха пројеката мобилности у области стручног
образовања
и
обука
финансираних
кроз
Еразмус+ програм јесте да појединцима пружи
могућности за учење, а установама подршку при
интернационализацији и даљем развоју.

Специфични циљеви ове акције су:
Унапређење квалитета почетног и континуираног стручног образовања и обука у Европи;
Јачање кључних компетенција и трансверзалних вештина, посебно учења језика:
- подршка развоју вештина специфичних за пословне потребе на данашњем и будућем тржишту рада;
- размена најбољих пракси и промоција употребе нових и иновативних педагошких метода и технологија
и подршка професионалном развоју наставника, тренера, ментора и другог особља у VET-у;
- изградња капацитета пружалаца стручног образовања и обука за извођење висококвалитетних
пројеката мобилности и њихова способност да формирају квалитетна партнерства док развијају своју
стратегију интернационализације;
- омогућавање да мобилност постане реална могућност за било ког ученика у VET-у, како у области
иницијалног ( initial Vocational Education and Training - iVET тако и у погледу континуираног стручног
образовања и обука (continuing Vocational Education and Training - cVET ) и повећање просечног
трајања мобилности за ученике ради повећања квалитета и утицаја мобилности;
- неговање квалитета, транспарентности и препознавање исхода учења током мобилности у иностранству,
посебно коришћењем европских алата и инструмената.
Јачање европске димензије наставе и учења:
- промоција вредности инклузије и различитости, толеранције и демократског учешћа;
- промовисање знања о заједничком европском наслеђу и различитости;
- подршка развоју професионалних мрежа широм Европе.
Више информација о пројектима мобилности у области стручног образовања и обука можете пронаћи у
Еразмус+ Програмском водичу: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
Ова врста пројеката омогућава установама које се пријављују да организују различите активности мобилности
за запослене и ученике у VET-у током периода од 6 до 18 месеци. Ово је најбољи избор за установе у овој
области које се први пут пријављују за пројекте у оквиру програма Еразмус+.
Како би остали једноставни, краткорочни VET пројекти имају ограничен број учесника и трајање. Пријава је
отворена само за индивидуалне организације, не и за координаторе конзорцијума.

KA1 КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
За запослене:
•
Посматрање на радном месту (од 2 до 60 дана);
•
Држање наставе (од 2 до 365 дана);
•
Курсеви (од 2 до 30 дана).
Врсте активности

За ученике:
•
Групна мобилност ученика (од 2 до 30 дана);
•
Краткорочна мобилност ученика (од 10 до 29 дана);
•
Дугорочна мобилност ученика (од 30 до 365 дана).
Додатне активности:
•
Гостовање позваних стручњака (од 2 до 60 дана);
•
Примање наставника на обуку (од 10 до 365 дана);
•
Припремне посете.

Ко може да се пријави?

Шта може да се
финансира?

Трајање пројекта
Рок за пријављивање
Максималан број учесника

Напомене

•

Средње стручне школе, како државне, тако и приватне, с тим да приватне школе морају да
поседују адекватну верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

•

Државне и приватне компаније;

•

Јавне и локалне установе;

•

Организације које делују у области стручног образовања и обука;

•

Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене установе.

•
•
•
•
•
•
•

Организациони трошкови у вези са спровођењем активности у оквиру пројекта;
Трошкови путовања, смештаја и исхране за учеснике мобилности;
Подршка за особе са смањеним могућностима и пратиоце тамо где је неопходно;
Припремне посете;
Језичка подршка;
Трошкови курсева за учеснике (до 10 дана по учеснику);
Ванредни трошкови.

Од 6 до 18 месеци
23. фебруар 2022. у 12 часова по средњоевропском времену
30 учесника
•

Организације из Србије могу да учествују у овој врсти пројеката као подносиоци
пројектних пријава, али и као партнери организацијама из других земаља.

•

Учесници из Србије могу да иду на период мобилности у другу земљу, а институције да
примају учеснике из других земаља.

•

Установе које поседују Еразмус акредитацију у области стручног образовања и обука
не могу да се пријаве за краткорочне пројекте мобилности.

•

Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року. У периоду од 5
узастопних календарских година, установе могу да имају максимално 3 одобрена
краткорочна пројекта мобилности.

•

Организације активне у области образовања и обука могу да учествују као организације
за пружање подршке корисницима ове акције. Улога и обавезе организација за пружање
подршке морају бити формално дефинисане између њих и корисника средстава. Сви
доприноси организација за пружање подршке морају да буду у складу са Еразмус+
стандардима квалитета.
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ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ
ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
Ова врста пројеката је намењена установама које поседују Еразмус акредитацију у области стручног
образовања и обука. Ово је посебан начин на који је акредитованим установама у VET-у омогућено да добијају
финансирање за дужи период организовања мобилности (за запослене и ученике) и спровођења стратегије
интернационализације изнете у њиховом Еразмус плану, који би требало да се заснива на потребама и
дугорочним циљевима. Средства за акредитоване организације су ограничена.
Организације могу да се пријаве за индивидуалне Еразмус акредитације за сопствене организације. Такође,
организација може да конкурише у име конзорцијума мобилности као координатор. Претходно искуство у
Програму није неопходно.

КА1 ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
За запослене:
•
Посматрање на радном месту (од 2 до 60 дана);
•
Држање наставе (од 2 до 365 дана);
•
Курсеви (од 2 до 30 дана).
Врсте активности

За ученике:
•
Групна мобилност ученика (од 2 до 30 дана);
•
Краткорочна мобилност ученика (од 10 до 29 дана);
•
Дугорочна мобилност ученика (од 30 до 365 дана).
Додатне активности:
•
Гостовање позваних стручњака (од 2 до 60 дана);
•
Примање наставника на обуку (од 10 до 365 дана);
•
Припремне посете.

Ко може да се пријави?

Шта може да се
финансира?

Трајање пројекта
Рок за пријављивање

Максимални број
акредитација

Напомена

Установе које поседују Еразмус акредитацију у области стручног образовања и обука.

•
•
•
•
•
•
•

Организациони трошкови у вези са спровођењем активности у оквиру пројекта;
Трошкови путовања, смештаја и исхране за учеснике мобилности;
Подршка за особе са смањеним могућностима и пратиоце тамо где је неопходно;
Припремне посете;
Језичка подршка;
Трошкови курсева за учеснике (до 10 дана по учеснику);
Ванредни трошкови.

Почетно трајање свих пројеката акредитованих организација је 15 месеци. Након 12 месеци
све установе ће имати могућност да продуже своје пројекте до укупног трајања од 24 месеца.
23. фебруар 2022. у 12 часова по средњоевропском времену
•

Имајући у виду ограничена средства за пројекте мобилности, број акредитација у оквиру
сектора је ограничен.

•

Више информација о акредитацијама у области стручног образовања и обука можете
пронаћи на нашем сајту.

Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року.
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KA1

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

КА1 пројекти мобилности подржавају мобилност кадра ангажованог у области образовања одраслих и одраслих
полазника кроз већи број активности: посматрање на радном месту, професионалне курсеве за запослене, групне
и појединачне мобилности одраслих полазника и гостовање позваних стручњака. Постоје две врсте пројеката
мобилности: краткорочни пројекти мобилности и пројекти мобилности за акредитоване организације који
подржавају различите врсте активности.
Појединци не могу да се пријаве за пројекат
мобилности, већ то могу само институције
активне у области образовања одраслих било
да се баве формалним, неформалним или
информалним образовањем одраслих.
Према програму, организације би требало да активно
промовишу инклузивност и различитост, еколошку
одрживост и дигитално образовање, грађанско
учешће, као и развој кључних компетенција кроз

коришћење финансијске подршке намењене у
оквиру програма за те сврхе, подизање свести о
овим темама међу учесницима, размену добрих
пракси и прикладну организацију пројектних
активности. Сврха пројеката мобилности у
области образовања одраслих финансираних
кроз Еразмус+ програм јесте да појединцима
пруже могућности за учење, а установама
подршку при интернационализацији и даљем
развоју.

Специфични циљеви ове акције су:
- Подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
- Промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и грађанског учешћа, као и
промовисање знања о европском наслеђу;

- Подршка развоју професионалних мрежа широм Европе;
- Унапређење квалитета формалног, информалног и неформалног образовања одраслих у Европи у
циљу стицања кључних компетенција, основних вештина (језичка и математичка писменост,
дигиталне вештине) и других животних вештина у складу са стратешким документима ЕУ;

- Проширивање понуде образовних могућности у образовању одраслих кроз професионализацију
едукатора и изградњу капацитета организација активних у области образовања одраслих;

- Изградња капацитета организатора активности образовања одраслих како би спроводили
висококвалитетне пројекте мобилности;

- Повећање учешћа у активностима образовања одраслих;
- Подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
- Успостављање сарадње с другим организацијама у Европи и јачање европске димензије у подучавању и учењу.
Више информација о пројектима мобилности у области образовања одраслих можете пронаћи у Еразмус+
Програмском водичу: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Ова врста пројеката омогућава установама које се пријављују да организују различите активности мобилности
за запослене у образовању одраслих и одрасле полазнике током периода од 6 до 18 месеци. Ово је најбољи
избор за установе које се први пут пријављују на пројекте у оквиру програма Еразмус+.
Како би остали једноставни, краткорочни пројекти имају ограничен број учесника и трајање. Пријава је
отворена само за индивидуалне организације, не и за координаторе конзорцијума.

КА1 КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
За запослене:
•
•
•

Посматрање на радном месту (од 2 до 60 дана);
Држање наставе (од 2 до 365 дана);
Курсеви (од 2 до 30 дана).

За одрасле полазнике:
Врсте активности

•
•
•

Групна мобилност одраслих полазника (од 2 до 30 дана, са најмање 2 учесника по групи);
Појединачна мобилност одраслих полазника (од 2 до 30 дана);
Више информација о одраслим полазницима чија је мобилност подржана можете пронаћи на
сајту www.erasmusplus.rs

Додатне активности:
•
Гостовање позваних стручњака (од 2 до 60 дана);
•
Примање наставника на обуку (од 10 до 365 дана);
Припремне посете.
•
Установе или организације активне у области образовања одраслих које не спадају у стручно
образовање;
Ко може да се пријави?

Основне и средње школе за образовање одраслих у државном или у приватном власништву
уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
Локалне самоуправе, као и друге установе и организације активне у области образовања
одраслих.

Шта може да се
финансира?

Трајање пројекта
Рок за пријављивање
Максималан број учесника

•
•
•
•
•
•
•

Организациони трошкови у вези са спровођењем активности у оквиру пројекта;
Трошкови путовања, смештаја и исхране за учеснике мобилности;
Подршка за особе са смањеним могућностима и за особе у пратњи где је то неопходно;
Припремне посете;
Трошкови курсева за учеснике (до 10 дана по учеснику);
Језичка подршка;
Ванредни трошкови.

Од 6 до 18 месеци
23. фебруар 2022. у 12 часова по средњоевропском времену.
30 учесника
•

Организације из Србије могу да учествују у овој врсти пројеката као подносиоци
пројектних пријава, али и као партнери организацијама из других земаља.

•

Учесници из Србије могу да иду на период мобилности у другу земљу, а институције да
примају учеснике из других земаља.

•

Установе које поседују Еразмус акредитацију у области образовања одраслих не
могу да се пријаве за краткорочне пројекте мобилности.

•

Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року. У периоду од
5 узастопних календарских година, установе могу имати максимално 3 одобрена
краткорочна пројекта мобилности.

Напомена

Свака држава дефинише тип одраслих полазника који могу да иду на мобилност, више
информација је доступно на www.erasmusplus.rs
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ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Ова врста пројеката је намењена установама које поседују Еразмус акредитацију у области образовања
одраслих. Ово је посебан начин на који се акредитованим установама омогућава да добијају финансирање
за дужи период организовања мобилности (за запослене и одрасле полазнике) и спровођења стратегије
интернационализације изнете у њиховом Еразмус плану, која би требало да се заснива на потребама и
дугорочним циљевима. Средства за акредитоване организације су ограничена.
Организације могу да се пријаве за појединачне Еразмус акредитације за сопствене организације. Такође,
организација може да конкурише у име конзорцијума мобилности као координатор. Претходно искуство у
Програму није неопходно.

КА1 ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
За запослене:
•
•
•

Посматрање на радном месту (од 2 до 60 дана);
Држање наставе (од 2 до 365 дана);
Курсеви (од 2 до 30 дана).

За одрасле полазнике:
Врсте активности

•
•

Групна мобилност одраслих полазника (од 2 до 30 дана, са најмање 2 учесника по групи);
Појединачна мобилност одраслих полазника (од 2 до 30 дана).

Додатне активности:
Гостовање позваних стручњака (од 2 до 60 дана);
•
Примање наставника на обуку (од 10 до 365 дана);
•
Припремне посете.
•

Ко може да се пријави?

Шта може да се
финансира?

Трајање пројекта
Рок за пријављивање
Максималан број
акредитација

Установе које поседују Еразмус акредитацију у области образовања одраслих
•
•
•
•
•
•
•

Организациони трошкови у вези са спровођењем активности у оквиру пројекта;
Трошкови путовања, смештаја и исхране за учеснике мобилности;
Подршка за особе са смањеним могућностима и за особе у пратњи где је то неопходно;
Припремне посете;
Трошкови курсева за учеснике (до 10 дана по учеснику);
Језичка подршка;
Ванредни трошкови.

Почетно трајање свих пројеката акредитованих организација је 15 месеци. Након 12 месеци, све
установе ће имати могућност да продуже своје пројекте тако да укупно трају 24 месеца.
23. фебруар 2022. у 12 часова по средњоевропском времену.
Имајући у виду ограничена средства за пројекте мобилности, број акредитација за сва три
сектора је ограничен. Више информација о акредитацијама у области образовања одраслих
можете пронаћи на нашем сајту.
Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року.

Напомена

Свака држава дефинише тип одраслих полазника који могу да иду на мобилност, више
информација је доступно на www.erasmusplus.rs
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KA2

ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА,
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
И ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Овај тип пројекта омогућава установама и организацијама да стекну искуства у међународној сарадњи
и да ојачају своје капацитете, али и да произведу иновативне резултате.
У Партнерствима у области општег образовања,
стручног образовања и обука и образовања
одраслих
могу
да
учествују
институције,
организације и установе активне у пољу
образовања, обука и других друштвено-економских
сектора, као и организације које спроводе
међусекторске активности, попут непрофитних
удружења, јавних или приватних предузећа,
јавних тела, привредних комора, професионалних
удружења, истраживачких института, фондација

итд, које могу да допринесу сектору општег,
стручног и образовања одраслих Републике
Србије или било које државе чланице ЕУ и трећих
земаља придружених Програму.
Како би пројекат био финансиран, мора да се
бави најмање једним хоризонталним и/или
специфичним приоритетом. Приоритете на
годишњем нивоу утврђује Европска комисија.
Приоритети су наведени у табели испод, а више
детаља о њима можете пронаћи у Еразмус+
Програмском водичу.

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
Инклузија и различитост у свим областима образовања, обука, омладине и спорта
Животна средина и борба са климатским променама
Рад на дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне спремности, прилагодљивости на промене и капацитета
Заједничке вредности, грађански ангажман и учешће

СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА
Пружање одговора на неједнакости при учењу, рано напуштање школовања и ниска постигнућа ученика када су
у питању основне вештине
Подршка наставницима, школским лидерима и другом особљу у образовању
Развој кључних компетенција
Промовисање свеобухватног приступа настави страних језика
Промовисање интересовања за STEM (наука, технологија, инжењерство и математика) и STEAM као и
изврсност у овим пољима
Развој висококвалитетних система за рано образовање и бригу о деци
Препознавање исхода учења за учеснике међународних мобилности
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СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
Прилагођавање стручног образовања и обука потребама тржишта рада
Повећање флексибилности када су у питању могућности у стручном образовању и обукама
Допринос иновацијама у стручном образовању и обукама
Повећање интересовања за стручно образовање и обуке
Побољшање осигурања квалитета у стручном образовању и обукама
Развој и примена стратегија интернационализације за пружаоце услуга стручног образовања и обука

СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Повећање доступности понуде висококвалитетних прилика за учење
Креирање прилика за развој вештина, унапређење приступачности образовним активностима и повећање
учешћа у образовању одраслих
Унапређивање и развој компетенција наставног и осталог особља које је ангажовано у образовању одраслих
Унапређење осигурања квалитета у образовању одраслих
Развијање центара за учење
Стварање и промовисање прилика за учење међу грађанима свих генерација

Институције из Републике Србије могу поднети пројектне пријаве као координатори ових пројеката Фондацији
Темпус. Додатно, оне могу да буду партнери како на пројектима које одобрава Фондација Темпус тако и на
пројектима које одобравају националне агенције у државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим
Програму, а чији су подносиоци институције из тих земаља.
У зависности од циљева пројекта, укључених организација или предвиђеног утицаја пројекта, Партнерства у
области општег образовања, стручног образовања и обука и образовања одраслих могу да буду различитих
величина и обима. У складу с тим, постоје две врсте партнерстава:
•

Партнерства за сарадњу у области општег образовања, стручног образовања и обука и образовања
одраслих;

•

Мала партнерства у области општег образовања, стручног образовања и обука и образовања одраслих.
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ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ
ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА И
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Партнерства за сарадњу у области општег образовања, стручног образовања и обука и образовања
одраслих имају циљ да подрже развој, трансфер и примену иновативних пракси, као и спровођење
заједничких иницијатива за успостављање партнерстава, вршњачко учење и размену искустава на
европском нивоу. Резултати настали у склопу ових пројеката треба да имају широку примену и ако је то
могуће, интердисциплинарну димензију.

Врсте активности

Ко подноси пријаву?

Ко може да учествује
на пројекту?

Минимум конзорцијума
Трајање пројекта

•

Управљање пројектом: Те активности су неопходне да би се осигурало адекватно
планирање, спровођење и праћење пројекта, укључујући ефикасну сарадњу
између пројектних партнера. Активности обично укључују организационе и
административне задатке, виртуелне састанке партнера, припрему материјала
намењеног комуникацији, мањих материјала за учење, припрему и праћење
учесника који учествују у активностима итд.

•

Спровођење пројекта: Активности могу да укључују догађаје умрежавања,
састанке, радне сесије за размену пракси и развијање резултата. Ове активности
могу такође да укључују обуке запослених и ученика (под условом да њихово
учешће доприноси постизању циљева пројекта).

•

Промотивне активности: Обухватају организовање конференција, сесија, догађаја
намењених дељењу и промоцији резултата пројекта, било да су они у облику
опипљивих резултата, закључака, добре праксе или у било ком другом облику.

Било која установа из државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму
која учествује на пројекту.
Било која јавна или приватна организација из државе чланице ЕУ и треће земље
придружене Програму или треће земље која не учествује пуноправно у Програму
може да учествује на пројекту. Организације из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених Програму могу да учествују као координатор или партнер, док
организације из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму могу да
имају улогу партнера, али не и координатора пројекта.
Најмање три организације из три различите државе чланице ЕУ или треће земље
придружене Програму.
Од 12 до 36 месеци
•

Пријава се подноси Фондацији Темпус или другој националној агенцији у
државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим Програму.

•

Изузетак: уколико је подносилац пријаве европска невладина организација
(организација која је састављена од једног тела/секретаријата и још најмање 9
огранака у државама чланицама ЕУ или трећим земљама придруженим Програму),
пријава се подноси Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA) у Бриселу.

•

Један пројектни тим, тј. конзорцијум може поднети исту пројектну пријаву
само једној агенцији.

•

За пројекте у области општег образовања, стручног образовања и обука и
образовања одраслих који се подносе националној агенцији, додељена средства
могу да износе између 100.000 и 400.000 евра.

•

У случају пројеката европских невладиних организација, које се подносе
Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA), пројекту се додељују
паушални износи од 120.000, 250.000 или 400.000 евра.

•

За пројекте у области општег образовања, стручног образовања и обука и
образовања одраслих који се подносе националној агенцији, рок је 23. март
2022. у 12 часова по средњоевропском времену.

•

За пројекте које европске невладине организације подносе Извршној
агенцији за образовање и културу (ЕАCЕА) рок је 23. март 2022. у 17 часова по
средњоевропском времену.

Коме се подноси
пријава?

Буџет пројекта

Рок за пријаву
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МАЛА ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ
ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА И
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Мала партнерства у области општег образовања, стручног образовања и обука и образовања одраслих
намењена су локалним и мање искусним организацијама, као и оним организацијама које раније нису
учествовале у Програму. У поређењу са партнерствима за сарадњу, ови пројекти краће трају и пред њима су
једноставнији административни захтеви, чиме се организацијама са мањим организационим капацитетима
олакшава улазак у Програм.

Врсте активности

Ко подноси пријаву?
Ко може да учествује
на пројекту?
Минимум конзорцијума
Трајање пројекта

Коме се подноси
пријава?

Буџет пројекта

Рок за пријаву

•

Управљање пројектом: Ове активности су неопходне да би се осигурало
адекватно планирање, спровођење и праћење пројекта, укључујући ефикасну
сарадњу пројектних партнера. Активности обично укључују организационе и
административне задатке, виртуелне састанке партнера, припрему материјала
намењеног комуникацији, мањих материјала за учење, припрему и праћење
учесника који учествују у активностима итд.

•

Спровођење пројекта: Активности могу да укључују догађаје умрежавања, састанке,
радне сесије за размену пракси и развијање резултата. Ове активности могу такође
да укључују обуке запослених и ученика (под условом да њихово учешће доприноси
постизању циљева пројекта).

•

Промотивне активности: Обухватају организовање конференција, сесија, догађаја
намењених дељењу и промоцији резултата пројекта, било да су они у облику
опипљивих резултата, закључака, добре праксе или у било ком другом облику.

Било која установа из државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму која
учествује на пројекту.
Било која јавна или приватна организација из државе чланице ЕУ и треће земље
придружене Програму може учествовати као координатор или партнер на пројекту.
Најмање две организације из две различите државе чланице ЕУ или треће земље
придружене Програму.
Од 6 до 24 месеца
•

Пријава се подноси Фондацији Темпус или другој националној агенцији у државама
чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим Програму.

•

Један пројектни тим може да поднесе исту пројектну пријаву само једној агенцији.

За мала партнерства у области општег образовања, стручног образовања и обука и
образовања одраслих додељена средства могу да износе 30.000 или 60.000 евра.
За мала партнерства у области општег образовања, стручног образовања и обука
и образовања одраслих рок за подношење пријава је 23. март 2022. у 12 часова по
средњоевропском времену.
Додатни рок за подношење пријава је 4. октобар 2022. године у 12 часова по
средњоевропском времену.
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ЦЕНТРИ ЗА ИЗВРСНОСТ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Центри за изврсност у стручном образовању представљају европске платформе које имају за циљ да
допринесу регионалном развоју, иновацијама и примени стратегије паметне специјализације, као и
међународним платформама за сарадњу. Промовишу приступ изврсности одоздо према горе, у ком
организације које спроводе стручно образовање и обуке имају способност да брзо прилагоде пружање
вештина сталномењајућим економским и социјалним потребама. Ови центри функционишу на националном
и транснационалном нивоу, а отворени су за учешће држава са добро развијеним системима изврсности у
стручном образовању, али и за оне државе које су у процесу развијања сличних приступа.

Центри за изврсност у стручном образовању се
посматрају као део троугла знања и укључују сектор
стручног образовања и обука, научну заједницу и
привреду. Њих карактерише системски приступ и
очекује се да у свом раду иду даље од једноставног
пружања квалитетних стручних квалификација.
У овим партнерствима могу да учествују средње
стручне школе и други пружаоци стручног
образовања (ЕОК* нивои 3 - 8), као и друге институције,
организације и установе попут компанија,
представника индустрија и сектора, националних/
регионалних власти задужених за квалификације,
института за истраживања, агенција за иновације,
институција задужених за регионални развој итд.
* Европски оквир квалификација

За више детаља о организацијама које могу да
учествују у Партнерствима за изврсност у стручном
образовању, погледајте Програмски водич.
Институције из Републике Србије могу да поднесу
пројектне пријаве као координатори пројеката
Извршној агенцији за образовање и културу
(ЕАCЕА). Додатно, оне могу да буду партнери
на пројектима које одобрава ЕАCЕА, а чији су
подносиоци институције Србије или институције
из других држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму.
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Активности су груписане у три кластера: (1) подучавање и учење (2) сарадња и
партнерства и (3) управљање и финансирање, и то на следећи начин:
Врсте активности

Ко подноси пријаву?
Ко може да учествује
на пројекту?

Минимум конзорцијума

•
•
•

најмање три активности повезане са кластером 1 (подучавање и учење);
најмање три активности повезане са кластером 2 (сарадња и партнерства);
најмање две активности повезане са кластером 3 (управљање и финансирање).

Било која установа из државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму
која учествује на пројекту.
Било која јавна или приватна организација активна у области стручног образовања и
обука или у свету рада, из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму
и трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму.
Најмање осам организација из четири државе чланице ЕУ и трећих земаља
придружених Програму (укључујући најмање две државе чланице ЕУ). У партнерство
мора да буде укључено најмање једно предузеће или организација која представља
индустрију или сектор, као и најмање један пружалац стручног образовања (на
секундарном и/или терцијарном нивоу).

Трајање пројекта

4 године

Коме се подноси
пријава?

Пријава се подноси Извршној агенцији за образовање и културу ( EACEA).

Буџет пројекта

Финансирање је предвиђено у облику паушалних износа који се одређују на
основу предложених активности, резултата евалуације, стопа финансирања и
максималног износа средстава за читав позив. Максимални износ средстава по
пројекту је 4 милиона евра.

Рок за пријаву

Пројектне пријаве треба да се поднесу до 7. септембра 2022. године у 17 часова
по средњоевропском времену.
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KA2
			

ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА

Пројекти изградње капацитета су међународни пројекти сарадње између организација активних у
области стручног образовања и обука из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму,
и трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму. Циљ им је да као покретач одрживог
друштвено-економског развоја подрже релевантност, доступност и одзив институција и система
стручног образовања и обука у трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму.
Циљеви:
•

Јачање везе између система стручног образовања и обука и тржишта рада у трећим земљама које не учествују
пуноправно у Програму, како би се боље ускладила понуда и потражња програма стручног образовања и обука
са потребама тржишта;

•

Развијање капацитета пружалаца стручног образовања и обука, посебно у областима управљања, инклузије,
осигурања квалитета, иновација и интернационализације;

•

Омогућавање приступа запосленима у установама стручног образовања и обука и доносиоцима одлука
методама које повезују стручно образовање и тржиште рада (дуално образовање, развој курикулума са
партнерима из приватног сектора, итд);

•

Јачање управљачких, техничких и педагошких вештина и знања наставника и тренера у области стручног
образовања и обука;

•

Интегрисање доприноса наставника/тренера, ученика и послодаваца, посебно из приватног сектора, у наставни
план и програм при креирању стручних профила и реформисању програма стручног образовања и обука;

•

Унапређење нивоа компетенција, вештина и потенцијала за запошљивост VET ученика кроз развијање нових и
иновативних програма стручног образовања, посебно оних који пружају кључне компетенције, основне језичке
и ИКТ вештине;

•

Подстицање сарадње између различитих делова света кроз заједничке иницијативе.

Тематске области:
Предлози пројеката би требало да покрију једну или више тематских области:
•

Учење на радном месту (за младе и/или одрасле);

•

Развијање механизама за осигурање квалитета;

•

Стручно усавршавање VET наставника/тренера;

•

Развијање кључних компетенција, укључујући предузетништво;

•

Усклађивање вештина у прогресивним економским секторима;

• Пружање подршке развоју зелених и дигиталних вештина.
.
Пројекти могу да покрију и неке тематске области које нису наведене, али које морају да
одговарају циљевима и потребама.
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Географске области:
ЕУ је поставила низ циљева у вези са географским балансом и приоритетима. Поред тога, институције се
охрабрују да раде са партнерима из најсиромашнијих и најмање развијених трећих земаља које не учествују
пуноправно у Програму.
Географски циљеви постављени за ову акцију су:
•

Северна и Јужна Америка и Кариби - приоритет ће бити дат регионалним пројектима (пројекти који укључују
више од једне треће земље које не учествују пуноправно у Програму) или пројектима у земљама са нижим
и средњим приходима;

•

Подсахарска Африка - приоритет ће бити дат најмање развијеним земљама. Такође, посебан акценат ће
бити на земљама миграције и ниједна земља неће моћи да добије више од 8% средстава предвиђених за
Регион;

•

Западни Балкан - приоритет ће бити дат мобилности ученика.

Доступни буџет је подељен између дванаест различитих региона света. Више информација о доступним
износима ће бити објављено на Порталу за финансирање и тендере. Средства ће морати да се користе
уједначено за све географске регионе.
Финансирани пројекти могу да садрже различите типове сарадње, размене,
комуникације и друге активности, попут:

Врсте активности

•

Стварања и развијања мрежа и размена добрих пракси између VET установа у
трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму и установа у државама
чланицама ЕУ или трећим земљама придруженим Програму;

•

Развијања алата, програма и других материјала за изградњу капацитета
установа из трећих земаља које не учествују пиноправно у Програму (програми
обука и пракси, стручно вођење и методе саветовања и подучавања итд.);

•

Стварања механизама за укључивање приватног сектора како у креирање тако
и у извођење наставних планова и програма, и обезбеђивање висококвалитетног
учење на радном месту за VET ученике;

•

Развијања педагошких приступа, материјала и метода за наставу, укључујући
и учење засновано на раду, виртуелне мобилности и боље коришћење ИКТ
потенцијала;

•

Развијања и спровођења активности међународне (виртуелне) размене
првенствено за запослене (укључујући наставно и ненаставно особље као што су
руководиоци школа, саветници итд.).

Ко подноси пријаву?

Било која државна или приватна организација активна у области стручног
образовања и обука која има седиште у некој од држава чланица ЕУ или у некој од
трећих земаља придружених Програму.

Минимум конзорцијума

Пројекти изградње капацитета морају да укључе најмање две организације из две
различите државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму и најмање
две организације из најмање једне треће земље која не учествује пуноправно у
Програму (укупно најмање четири организације из три различите земље).

Начин финансирања

Финансијска подршка се додељује у виду паушалних трошкова. Ови паушални
трошкови морају да буду подељени по радним пакетима, попут: управљања
пројектом, обукe, организација догађаја, припрема и спровођења мобилности,
комуникација и ширење информација, осигурање квалитета, и сл. Износ гранта по
пројекту је минимално 100.000 и максимално 400.000 евра.

Трајање пројекта
Рок за пријаву
Коме се подноси
пријава?

Пројекти изградње капацитета могу трајати једну, две или три године.
31. март 2022. године, у 17 часова по средњоевропском времену.
Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA).
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ЖАН МОНЕ ПРОЈЕКТИ У
ДРУГИМ ОБЛАСТИМА ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
Постоје два типа Жан Моне пројеката намењених другим областима образовања и обука:
• Жан Моне обуке наставника и
• Жан Моне мреже.
Жан Моне обуке наставника - У оквиру ове
акције подршка се пружа високошколским
установама или другим установама које образују
наставнике да у школама и установама стручног
образовања и обука (VET) развију нове курсеве
везане за ЕУ који имају за циљ разумевање
Европске уније и њеног функционисања.

Жан Моне мреже - Пружају подршку школама и
установама стручног образовања и обука у циљу
јачања знања о томе како предавати ЕУ предмете,
чиме се даје међународна димензија учењу.
Такође, као циљ се поставља и размена знања
између наставника (заједнички рад на одређеним
предметима и методологијама, искуства у
подучавању и заједничке активности као вид
умрежавања, што представља главни елемент
овог типа пројеката).

Више информација о Жан Моне активностима можете пронаћи на сајту Извршне агенције за
образовање и културу (EACEA): https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en, као и на сајту Фондације
Темпус: www.erasmusplus.rs.

ЖАН МОНЕ ПРОЈЕКТИ У ДРУГИМ ОБЛАСТИМА ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА

Ко може да поднесе
пријаву?

•

За Жан Моне обуке наставника - било која самостална високошколска установа
или Институт за образовање наставника/агенција која пружа почетну и/или стручну
обуку наставницима у школама и/или установама стручног образовања и обука;

•

За Жан Моне мреже - све школе и установе стручног образовања и обука из
држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму; једна установа
подноси пријаву у име свих партнера у оквиру мреже.

•

За Жан Моне обуке наставника - једна самостална установа регистрована у
некој од држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму.

•

Све високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму које учествују на Жан Моне пројектима у области
високог образовања морају да буду носиоци важеће Еразмус повеље за високо
образовање (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE).

•

За Жан Моне мреже - једна самостална установа регистрована у некој од држава
чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму, с тим да на пројекту мора да
учествује најмање 5 школа и/или установа стручног образовања и обука из најмање
3 различите државе чланице ЕУ и трећих земаља придружених Програму.

Минимум
конзорцијума

Трајање пројекта

3 године

Износ средстава

Максимално до 300.000 евра по пројекту.

Рок за пријаву

1. март 2022. године у 17 часова, по средњоевропском времену
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САВЕЗИ ЗА ИНОВАЦИЈЕ
Савези за иновације имају за циљ да ојачају европске иновационе капацитете кроз успостављање
сарадње и размене знања између високог образовања, стручног образовања и обука, као и ширег
друштвено-економског окружења, укључујући и истраживачку заједницу. Такође, њихов циљ је да
подстакну пружање нових вештина и реше неусклађености у понуди вештина израдом нових наставних
програма за високо образовање и стручно образовање и обуке (VET), подржавајућ́и предузетнички
начин размишљања.

Постоје две врсте Савеза за иновације:
•

Савези за образовање и предузећа (за више информација погледати на 50. страни у делу за високо
образовање) и

•

Савези за секторску сарадњу у вештинама.

САВЕЗИ ЗА СЕКТОРСКУ САРАДЊУ У ВЕШТИНАМА
Савези за секторску сарадњу у вештинама имају за циљ успостављање нових стратешких приступа и
сарадње који се фокусирају на решења везана за развој вештина у одређеном економском сектору или
у областима у којима се спроводи Пакт за вештине. Главни циљ Пакта за вештине је мобилизација и
подстицање свих релевантних заинтересованих страна да предузму конкретне акције за усавршавање
и преквалификовање радне снаге путем удруживања напора и успостављања партнерстава, бавећи се
потребама тржишта рада и подржавајући зелене и дигиталне транзиције на нивоу ЕУ, као и националним,
регионалним и локалним вештинама и стратегијама раста. Савези за секторску сарадњу у вештинама ће
се спровести у 14 индустријских екосистема идентификованих у Новој индустријској стратегији за Европу.
Организације које могу да учествују у овој врсти пројеката су: пружаоци стручног образовања и обука,
високошколске установе, јавна или приватна, мала, средња и велика предузећа, истраживачки институти,
невладине организације, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу, организације
активне у области образовања, обука и младих (листа није коначна).
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Врсте активности

Шта може да се
финансира?

•
•
•
•

Развијање стратешког приступа секторској сарадњи у вештинама;
Развијање европског секторског основног наставног плана и програма обуке;
Пружање основног наставног плана и програма обуке;
Развијање дугорочног акционог плана за прогресивно увођење пројектних
резултата након завршетка пројекта.

•

Финансијска подршка се додељује у облику паушалних трошкова. Ови паушални
трошкови морају да буду подељени по радним пакетима, попут: управљања
пројектом, обука, организација догађаја, припрема и спровођења мобилности,
комуникација и ширење информација, осигурање квалитета, и сл.

•

Могуће је финансирати хонораре, путне трошкове и трошкове боравка, набавку
опреме и услуга, и друге трошкове спровођења пројекта попут: ширења
информација, публиковања радова и превођења.

•

Пројекти морају да укључе најмање дванаест пуноправних партнера из бар
осам држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених програму. Партнерство
мора укључити најмање пет актера са тржишта рада (предузећа, компаније или
репрезентативне посредничке организације, као што су коморе, трговинска
удружења или синдикати) и најмање пет пружаоца образовања и обука (у области
стручног образовања и обука и/или високог образовања) као пуноправне
партнере. У свакој пријави мора као пуноправни партнер да буде бар једна
високошколска установа и бар једна установа стручног образовања и обука.

•

Све високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму које учествују у овој врсти пројеката морају да буду
носиоци важеће Еразмус повеље за високо образовање (ECHE).

Минимум конзорцијума

14 индустријских екосистема идентификованих у Новој индустријској стратегији
за Европу:

Сектори/области

1. Туризам;
2. Мобилност, транспорт, аутомобилска индустрија;
3. Ваздухопловство и одбрана;
4. Грађевинска индустрија;
5. Пољопривредно-прехрамбена индустрија;
6. Интензивне индустрије са ниском емисијом угљеника;
7. Текстилна индустрија;
8. Креативне и културне индустрије;
9. Дигиталне индустрије;
10. Обновљива енергија;
11. Електроника;
12. Малопродаја;
13. Друштвена и локална економија;
14. Здравство.
Савези треба да одаберу један индустријски екосистем у пројектном предлогу. Само
један предлог по индустријском екосистему може да буде изабран за финансирање.
Предлог може да се односи на екосистем који није обухваћен текућим пројектом или
на екосистем који је обухваћен текућим пројектом. У последњем случају, предлог мора
да се бави пољима и областима која се јасно разликују од оних којима се баве текући
пројекти.

Трајање пројекта

4 године

Износ средстава

4 милиона евра

Рок за пријаву

Напомена

Пројектне пријаве треба да се поднесу до 15. септембра 2022. године у 17 часова по
средњоевропском времену.
Организације из Србије могу да учествују као пуноправни партнери или
координатори, а пројектне пријаве се подносе директно Извршној агенцији за
образовање и културу ( EACEA).
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Опште образовање
Стручно образовање
Образовање одраслих
Млади
Спорт

Високо образовање
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ЕРАЗМУС ПОВЕЉА ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Еразмус повеља за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) је документ на основу
кога Европска комисија високошколским установама из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених
Програму додељује акредитацију на основу које могу да конкуришу и учествују у пројектима Еразмус+
програма. Повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују да би могле да
учествују у деловима Еразмус+ програма намењеним сектору високог образовања. Еразмус повеља пружа
основни оквир квалитета европске и међународне сарадње.
Кроз Еразмус повељу за високо образовање
високошколска институција се обавезује да ће у
потпуности поштовати начела недискриминације
прописана Еразмус+ програмом и осигурати
једнак приступ и могућности свим учесницима
мобилности; да ће осигурати потпуно признавање
бодова стечених током студентске мобилности;
да студентима на мобилности неће наплаћивати
никакве накнаде за школарину, упис, испите,
приступ лабораторијама и библиотекама итд.

Високошколске установе из држава чланица
ЕУ и трећих земаља придружених Програму
дужне су да поседују Еразмус повељу за високо
образовање како би могле да учествују у Еразмус+
пројектима намењеним високом образовању, док
се високошколске установе из трећих земаља које
не учествују пуноправно у Програму на принципе
Еразмус повеље обавезују потписивањем интеринституционалног уговора с високошколским
установама из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених Програму.

Еразмус повељом се такође дефинишу услови
учешћа у периодима пре мобилности, током трајања
мобилности и након мобилности.

Институције које испуњавају услове за подношење пријаве за Еразмус повељу за високо образовање јесу
високошколске установе које се налазе у једној од следећих земаља:
•

у земљама чланицама Европске уније;

•

у земљама чланицама ЕФТА/ЕГП (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка);

•

у земљама кандидатима за чланство у ЕУ (Србија, Северна Македонија и Турска).

Конкурс за доделу Повеље расписује се једном годишње, обично на пролеће, на сајту Европске комисије.
Повеља се додељује на цео период трајања Еразмус+ програма, док Европска комисија задржава право да
повуче акредитацију, тј. додељену Еразмус повељу, у случају непоштовања њених начела.
Фондација Темпус врши праћење примене принципа Повеље, обрађује евентуалне жалбе студената у складу са
смерницама Европске комисије и обавештава Европску комисију о неадекватној примени Повеље.

Више детаља о начелима и садржају Еразмус повеље за високо образовање, као и условима за њену
доделу можете пронаћи на сајту Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/erazmus-povelja-za-visoko-obrazovanje/

као и на сајту Европске комисије:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
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KA1
		

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ И
ЗАПОСЛЕНЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

КА1 пројекти мобилности у области високог образовања подржавају физичку и комбиновану (blended) мобилност
студената и запослених са високошколских установа, као и запослених у различитим типовима установа, и то у виду:
- Мобилности студената ради студирања на партнерској високошколској установи;
- Мобилности студената ради обављања радне праксе у предузећима, институтима, лабораторијама,
различитим организацијама и установама; пракса може бити у виду држања наставе за студенте који ће
постати наставници, као и у виду истраживачке праксе у истраживачким институтима за студенте и докторанде;
- Комбинованих (blended) интензивних програма;
- Мобилности наставног особља и запослених са циљем извођења наставе;

- Мобилности наставног особља и запослених са циљем усавршавања.
Програм
пре
свега
подржава
мобилности,
али
препознаје
и
краткорочних мобилности којима
могућност да већи број студената из
окружења, услова студирања и
програма учествује у мобилности.

дугорочне
важност
се отвара
различитог
студијских

Нови КА131 пројекти мобилности у области
високог образовања могу да се одвијају између
установа из две државе чланице ЕУ и/или треће
земље придружене Програму, али поседују и
међународну димензију па део мобилности може
да се спроводи и са трећим земљама које не
учествују пуноправно у Програму.
Програмом је посебно подржана комбинована
(blended) мобилност на КА131 пројектима
мобилности у високом образовању како студената
тако и запослених. У оквиру ове мобилности
подразумева се да се једним делом активност
одвија виртуелно, путем интернета и дигиталних
алата, а другим делом физичким присуством
на партнерској установи. Циљ комбинованих
мобилности јесте да омогући групама партнерских
високошколских установа да заједнички успоставе
комбиновани (blended) наставни план и активности
како за студенте, тако и за запослене.
Програмом је дефинисано да максимално
20% одобрених средстава за КА131 пројекат
мобилности у високом образовању може бити
намењено мобилностима са трећим земљама које
не учествују пуноправно у Програму и то искључиво

за одлазну мобилност са установе у држави чланици
ЕУ или трећој земљи придруженој Програму у
установу у трећој земљи која не учествује пуноправно
у Програму.
КА171 пројекти мобилности подразумевају
мобилности које се спроводе искључиво између
држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених
Програму са једне стране и трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму (изузев региона
13 и 14) са друге стране. Путем КА171 пројеката се
финансирају двосмерне мобилности, што у пракси
значи да високошколске установе из Србије које
су носиоци ових пројеката могу да спроводе како
одлазне мобилности студената и запослених из
Србије тако и долазне мобилности студената и
запослених из партнерских установа из трећих
земаља које не учествују пуноправно у Програму
(изузев региона 13 и 14), у Србију.
Високошколске установе из држава чланица ЕУ и
трећих земаља придружених Програму су дужне
да поседују Еразмус повељу за високо образовање
како би могле да учествују у пројектима мобилности,
док установе из трећих земаља које не учествују
пуноправно у Програму немају Еразмус повељу,
већ се на принципе из Еразмус повеље обавезују
потписивањем Интер-институционалног уговора са
установом из државе чланице ЕУ или треће земље
придружене Програму. Интер-институционални
уговор мора бити потписан најкасније пре почетка
прве мобилности.
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Свака земља има одређени годишњи буџет за пројекте мобилности. За Србију за КА131 пројекте за 2022. годину,
укупан очекивани буџет износи 2.449.953 евра, док за КА171 пројекте очекивани буџет износи 490.159,49 евра.
Више информација о пројектима мобилности у високом образовању можете пронаћи у Еразмус+ Програмском
водичу:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
и на сајту Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/projekti-mobilnosti-visoko-obrazovanje/

КА1 ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Врсте активности

Шта може да се
финансира?

Минимум конзорцијума

Трајање пројекта
Износ средстава по
пројекту
Рок за пријаву

•
•
•
•
•

Студентска мобилност у сврху похађања наставе;
Студентска мобилност у сврху обављања радне праксе;
Мобилност запослених ради држања наставе;
Мобилност запослених ради усавршавања;
Комбиновани (blended) интензивни програми.

•

Индивидуална подршка за студенте и запослене.

•

Путни трошкови за запослене, студенте из најудаљенијих региона Европе,
студенте са смањеним могућностима на краткорочним мобилностима, студенте
на мобилностима из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених
Програму у треће земље које не учествују пуноправно у Програму и обратно
(изузев земаља из региона 13 и 14);

•

Организациона подршка за високошколску установу;

•

Додатак за коришћење зелених транспортних средстава, додатак за студенте
са смањеним могућностима, додатак за подршку инклузије студената,
додатак за радну праксу.

•

Број установа у пријавном формулару је један - само високошколска
установа подносилац пројектне пријаве или национални конзорцијум за
мобилност (у случају КА131 пројеката).

•

Уколико током спровођења пројекта буде спроведен и комбиновани
( blended ) интензивни програм, потребно је да се он реализује између
минимум три високошколске установе из три државе чланице ЕУ и/или
треће земље придружене Програму. Поред њих, и друге високошколске
установе и организације из свих држава које учествују у Програму могу
учествовати у пројекту.

КА131 пројекти мобилности у високом образовању – 26 месеци;
КА171 пројекти мобилности у високом образовању – 24 или 36 месеци.
•

Зависи од броја и укупног трајања мобилности, као и доступности средстава за
текући конкурсни рок.

23. фебруар 2022. године у 12 часова по средњоевропском времену.
•

Пријаве за пројекте мобилности у високом образовању подносе самосталне
високошколске установе носиоци Еразмус повеље за високо образовање
или акредитовани национални конзорцијуми за мобилност (у случају КА131
пројеката) из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму
својим националним агенцијама. Подносиоци пројектних пријава су уједно
и координатори пројеката, док су високошколске установе и организације
других земаља у улози партнера на пројекту.

•

Самосталне високошколске установе из Србије подносе пројектне пријаве
Фондацији Темпус.

Напомена
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ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ У СЕКТОРУ
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Ова акција омогућава установама и организацијама да стекну искуства у међународној сарадњи и да
ојачају своје капацитете, али и да произведу иновативне резултате. У зависности од циљева пројекта,
укључених организација или предвиђеног утицаја пројекта, партнерства за сарадњу могу бити различитих
величина и обима, те у складу с тим треба прилагодити своје активности.

У пројектима партнерстава за сарадњу могу
учествовати акредитоване високошколске установе,
као и друге организације и установе попут школа,
удружења грађана, јавних или приватних предузећа,
јавних тела, привредних комора, професионалних
удружења, истраживачких института, фондација итд.
које могу допринети сектору високог образовања
Републике Србије или било које државе чланице ЕУ,
треће земље придружене Програму или треће земље
која не учествује пуноправно у Програму.

Фондацији Темпус пријаву може поднети установа
или организација из Србије. Високошколске
установе морају имати Еразмус повељу за високо
образовање (ECHE) да би оствариле право учешћа
у пројектима партнерстава за сарадњу, који
остварују утицај на сектор високог образовања.
Како би пројекат био финансиран, мора да се
бави најмање једним хоризонталним и/или
једним специфичним приоритетом. Приоритете на
годишњем нивоу утврђује Европска комисија.

Хоризонтални приоритети:
•

Инклузија и различитост у свим областима образовања, обука, омладине и спорта;

•

Животна средина и борба са климатским променама;

•

Рад на дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне спремности, прилагодљивости на промене и
капацитета;

•

Заједничке вредности, грађански ангажман и учешће.

Приоритети специфични за сектор високог образовања:
•

Промовисање међусобно повезаних система високог образовања;

•

Стимулисање иновативних пракси учења и подучавања;

•

Развијање STEM/STEAM метода у високом образовању и учешћа жена у STEAM-у;

•

Награђивање изврсности у учењу, подучавању и развоју вештина;

•

Изградња инклузивних система високог образовања;

•

Подршка дигиталних могућности сектора високог образовања.

Више детаља о програмским приоритетима можете пронаћи у Еразмус+ Програмском водичу:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Установе из Републике Србије могу поднети пројектне пријаве као координатори пројеката партнерстава
за сарадњу Фондацији Темпус. Додатно, могу бити партнери како на пројектима које одобрава Фондација
Темпус тако и на пројектима које одобравају националне агенције у другим државама чланицама ЕУ и трећим
земљама придруженим Програму, а чији су подносиоци институције тих земаља.
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Врсте активности

Ко подноси пројектну
пријаву?

•

Управљање пројектом: Те активности су неопходне да би се осигурало
адекватно планирање, спровођење и праћење пројекта, укључујући ефикасну
сарадњу пројектних партнера. Активности обично укључују организационе
и административне задатке, виртуелне састанке партнера, припрему
материјала намењеног комуникацији, мањих материјала за учење, припрему
и праћење учесника ангажованих у активностима итд;

•

Спровођење пројекта: Активности могу укључивати догађаје умрежавања,
састанке, радне сесије за размену пракси и развијање резултата; могу такође
укључивати обуке запослених и студената (под условом да њихово учешће
доприноси постизању циљева пројекта);

•

Промотивне активности: Обухватају организовање конференција, сесија, догађаја
намењених дељењу и промоцији резултата пројекта, било да су они у облику
опипљивих резултата, закључака, добре праксе или било ком другом облику.

Било која установа из државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму
која учествује на пројекту.
•

Било која јавна или приватна организација из државе чланице ЕУ, треће
земље придружене Програму или треће земље која не учествује пуноправно у
Програму може учествовати као координатор или учесник пројекта;

Ко може да учествује на
пројекту?

•

Све високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму које учествују на партнерству за сарадњу у области
високог образовања, морају бити носиоци важеће Еразмус повеље за високо
образовање (ECHE).

Минимум конзорцијума

Најмање три организације из три различите државе чланице ЕУ и/или треће земље
придружене Програму.

Трајање пројекта

Коме се подноси
пријава?

Од 12 до 36 месеци
•

Пријава се подноси Фондацији Темпус или другој националној агенцији у
државама чланицама ЕУ и осталим трећим земљама придруженим Програму.

•

Изузетак: уколико је подносилац пријаве европска невладина организација
(организација која је састављена од једног тела/секретаријата и још најмање 9
огранака у државама чланицама ЕУ и/или трећим земљама придруженим Програму),
пријава се подноси Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA) у Бриселу.

•

Један пројектни тим може поднети исту пројектну пријаву само једној агенцији.

•

За пројекте у области високог образовања који се подносе националној
агенцији, као и у случају пројеката европских невладиних организација, који се
подносе Извршној агенцији, додељују се паушални износи од 120.000, 250.000
или 400.000 евра.

•

За партнерства за сарадњу у области високог образовања, која се подносе
националној агенцији, рок је 23. март 2022. у 12 часова по средњоевропском
времену.

•

За партнерства за сарадњу у области високог образовања које европске
невладине организације подносе Извршној агенцији за образовање и културу,
рок је 23. март 2022. године, у 17 часова по средњоевропском времену

Буџет пројекта

Рок за пријаву

Више информацијама о партнерствима за сарадњу можете наћи у Програмском водичу:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

као и на сајту Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/partnerstva-za-saradnju-visoko-obrazovanje/
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ЕРАЗМУС МУНДУС

Ова акција има за циљ подстицање изврсности и интернационализације високошколских установа
путем студијских програма на мастер нивоу које заједнички изводе и заједнички признају високошколске
установе основане у Европи, а отворена је и за установе у другим земљама широм света.

Ерасмус Мундус обухвата:

Једна

врста

пројеката

(EMJM)

подржава

спровођење већ припремљених заједничких
•

•

Еразмус Мундус заједничке мастер програме

програма, а друга (EMDM) њихов дизајн и развој

(EMJM) и

до момента предаје на акредитацију.

Мере за развој Еразмус Мундус програма(EMDM)

Институције из Републике Србије могу бити
партнери на овим пројектима, а могу бити и
подносиоци пројектне пријаве као координатори
Еразмус Мундус акција.
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Еразмус Мундус заједничке мастер програми (ЕМЈМ):

Врсте активности

•

Спровођење интегрисаних међународних студијских програма на мастер нивоу
које изводи међународни конзорцијум високошколских установа;

•

Размена запослених и гостујућих научника;

•

Размена студената и стипендирање њиховог похађања програма.

Мере за развој Еразмус Мундус програма (ЕМDМ):

Ко подноси пријаву?

Ко може да учествује на
пројекту?

Минимум конзорцијума

•

Развој и дизајн интегрисаних међународних студијских програма на мастер
нивоу које изводи међународни конзорцијум високошколских установа;

•

Подстиче се покретање процеса акредитације програма пре краја пројекта.

Високошколска установа из државе чланице ЕУ, треће земље придружене Програму
или треће земље која не учествује пуноправно у Програму.
Било која јавна или приватна организација из држава чланица ЕУ, трећих земаља
придружених Програму или трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму,
може учествовати у пројекту. Установе које припадају региону број 2 (Белорусија)
немају право учешћа у овим пројектима.
Све високошколске установе из држава чланица ЕУ или трећих земаља
придружених Програму које учествују на пројекту у области високог образовања
морају бити носиоци важеће Еразмус повеље за високо образовање (ECHE).

ЕМЈМ: Најмање три високошколске установе из три различите државе, од којих
најмање две морају бити из држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених
Програму.
ЕМDМ: Једна високошколска установа из државе чланице ЕУ, треће земље
придружене Програму или треће земље која не учествује пуноправно у Програму.

Трајање пројекта
Коме се подноси
пријава?

Буџет пројекта

EMJM: 74 месеца који обухватају најмање 4 извођења ЕМЈМ програма.
EMDM: 15 месеци
Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу ( EACEA).

EMJM: буџет се гради на основу више параметара, а најпре на основу броја
уписаних студената. Уобичајено, овако обрачунат буџет се изражава у
милионима евра.
EMDM: паушални износ од 55.000 евра.

Рок за пријаву

16. фебруар 2022. у 17 часова по средњоевропском времену

Више информација о Еразмус Мундус акцијама можете наћи у Еразмус+ Програмском водичу:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
као и на сајту Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/erazmus-mundus/
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ВИРТУЕЛНЕ РАЗМЕНЕ У ОБЛАСТИМА ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА И МЛАДИХ
Ова врста пројеката омогућава младим особама да стекну искуство међународне размене и образовања
(формалног и неформалног) без физичке мобилности, што делом одговара на ограничења настала услед
пандемије вируса корона. Пројекти могу да буду осмишљени независно, или као комплементарне активности
које допуњавају физичке мобилности у пројектима у областима високог образовања и младих.

Размене би требало да укључе учеснике из сектора високог образовања и омладинског сектора. У зависности
од поставке пројекта, могу бити укључени представници оба сектора или једног од њих. Виртуелне размене се
успостављају за младе између 13 и 30 година.
Пројекти би требало да у што већој мери теже испуњењу следећих циљева (једног или више њих):
•

подстицање интеркултуралног дијалога са трећим земљама које не учествују пуноправно у програму и
повећавање толеранције кроз онлајн интеракцију међу појединцима;

•

подстицање комплементарности са Еразмус+ физичким разменама, у циљу омогућавања што већем броју
младих људи да стекну интеркултурално и међународно искуство;

•

унапређење критичког мишљења и медијске писмености;

•

неговање тзв. меких вештина код студената, младих људи и омладинских радника;

•

промовисање вредности попут грађанског ангажмана, слободе, толеранције и недискриминације кроз
образовање;

•

јачање омладинске димензије у односима ЕУ са трећим земљама.
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ВИРТУЕЛНЕ РАЗМЕНЕ У ОБЛАСТИМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И МЛАДИХ
Пројекти могу обухватити широк спектар онлајн активности сарадње, укључујући,
на пример:

Врсте активности

Шта може да се
финансира?

•

Вођење дискусија међу студентима високошколских установа из различитих
земаља, као саставни део достизања дипломе високошколске установе, дакле
кроз интеграцију у наставни процес;

•

Вођење дискусија међу младим људима и омладинским организацијама из
различитих земаља, као део омладинских пројеката;

•

Обуке предавача на високошколским установама или обуке омладинских
радника који желе да развијају пројекте виртуелних размена са организацијама
из иностранства;

•

Интерактивни отворени онлајн курсеви, који могу укључивати снимане лекције,
предавања, постављање проблема за решавање и слично, али уз нагласак
на интеракцији попут употребе форума за мале групе, који би омогућили
комуникацију између студената, предавача, младих и омладинских радника.

Трошкови могу обухватити трошкове запослених, трошкове пута и боравка, трошкове
опреме и подуговарања као и остале трошкове као што су трошкови промоције,
публиковања и превођења материјала.
Конзорцијум мора бити састављен из најмање 4 пуноправна партнера на
пројекту, од тога:
•

Најмање два високошколске установе или омладинске организације из две
земље државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму и две
високошколске установе или омладинске организације из две прихватљиве
треће земље које не учествују пуноправно у Програму, а које припадају истом
региону (сем у случају сарадње са Русијом, када је Русија једина земља из
ове категорије на пројекту);

•

Број организација из земаља држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму не може бити већи од броја организација из трећих
земаља које не учествују пуноправно у Програму;

•

У случају сарадње са Подсахарском Африком, подстиче се учешће што
ширег спектра земаља, укључујући најмање развијене земље.

Минимум конзорцијума

Трајање пројекта

3 године

Износ средстава

Највећи могући износ који се може доделити за ове пројекте је 500.000 евра.
Треба имати у виду да су средства која би требало уложити у једног учесника
мобилности највише 200 евра, што значи да би пројекат од 500.000 евра требало
да укључи 2.500 учесника размена.

Рок за пријаву
Напомена

20. септембар 2022. у 17 часова по средњоевропском времену
Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA).
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KA2 ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ (CBHE)
Акција изградње капацитета у високом образовању (CBHE) подржава пројекте међународне сарадње
засноване на мултилатералним партнерствима између високошколских установа и других организација
активних у области високог образовања. Ови пројекти пружају значајне могућности за сарадњу са
посебним фокусом на преношење добрих пракси трећим земљама које не учествују пуноправно у
Програму од стране држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму.
Ови пројекти имају за циљ да подстакну модернизацију високог образовања кроз развој студијских
програма, обезбеђивање релевантности високошколских установа и система високог образовања у
трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму.
У оквиру ове акције пројекти су подељени у 3 категорије:
- Категорија 1 (Strand 1): Подстицање приступања сарадњи у високом образовању;
- Категорија 2 (Strand 2): Партнерства за трансформацију у високом образовању;
- Категорија 3 (Strand 3): Пројекти структурних реформи.
Пројекти Категорије 1 - Подстицање приступања сарадњи у високом образовању теже да укључе
мање искусне високошколске установе у CBHE пројекте, да послуже као средство за ове установе којим
ће допрети до људи са смањеним могућностима, као и да смање јаз у интернационализацији између
високошколских установа из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму, из исте земље
или региона.
Пројекти Категорије 2 - Партнерства за трансформацију у високом образовању имају за циљ да уведу
нове приступе и иницијативе у високо образовање трећих земаља које не учествују пуноправно у
Програму, засноване на преношењу искуства и добре праксе које утичу не само на установе, већ и на
друштво у целини.
Пројекти Категорије 3 - Пројекти структурних реформи подржавају напоре трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму да развију кохерентне и одрживе системе високог образовања како
би се задовољиле њихове друштвено-економске потребе. Ови пројекти би заправо требало да се
баве обезбеђивањем одрживог системског и структурног побољшања и иновација у сектору високог
образовања ових земаља.
Специфичност финансирања ових пројеката је у томе што се финансијска подршка додељује у облику
паушалних износа. Ови паушални трошкови морају бити подељени по радним пакетима, попут
управљања пројектом, обука, организација догађаја, припрема и спровођење мобилности, комуникација
и ширење информација, осигурање квалитета и сл. Могуће је финансирати хонораре, путне и трошкове
боравка, набавку опреме и услуга и друге трошкове спровођења пројекта попут ширења информација,
публиковања радова и превођења.
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Важно је напоменути да је неопходно да се пројектне пријаве у оквиру Категорија 1 и 2 позивају на једну од
унапред дефинисаних приоритених области у складу са Програмским водичем. С обзиром да Република
Србија има статус треће земље придружене Програму, високошколске установе из Србије имају улогу да
преносе знања трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму.
Више информација можете пронаћи на сајтовима:
Европске комисије:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
и Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/izgradnja-kapaciteta-u-visokom-obrazovanju/

KA2 ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (CBHE)
Категорија 1 - Подстицање приступања сарадњи у високом образовању:
•
Јачање управљачких/административних капацитета циљаних високошколских
установа (ВШУ);
•
Обезбеђивање квалитетног и релевантног образовања;
•
Повећање приступачности студентима/запосленим са смањеним могућностима.

Врсте активности

Категорија 2 - Партнерства за трансформацију у високом образовању
•
развој, тестирање и примена иновативних студијских програма, метода учења, алата и
материјала,
•
увођење Болоњског система,
•
унапређење рада различитих служби на високошколским установама,
•
развој других капацитета установа.

Категорија 3 - Пројекти структурних реформи
•
успостављање и подстицање добрих пракси у националном/регионалном контексту у
области високог образовања које ће утицати на повећање запошљивости, повећање
приступа високом образовању особама са смањеним могућностима и др,
•
активности које ће допринети ефикасном и ефективном креирању политике у области
високог образовања укључивањем других заинтересованих страна у област високог
образовања,
•
подржавање регионалне академске сарадње и промоције,
•
подржавање увођења нових механизама финансирања,
•
повећавање атрактивности наставничке професије увођењем различитих мера.

Подносиоци пројектних пријава могу бити високошколске установе и асоцијације или
организације високошколских установа основане у државама чланицама ЕУ, трећим земљама
придруженим Програму и трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму. Додатно,
Ко подноси пројектну
у оквиру Категорије 3, подносиоци пројектне пријаве могу бити регистрована национална или
пријаву?
интернационална ректорска, професорска или студентска организација. Изузетак је да установе
из Сирије и Руске Федерације не могу бити подносиоци пројектних пријава, док установе из
Белорусије не могу да учествују ни као партнери, ни као координатори ових пројеката.
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Било која јавна или приватна организација из држава чланица ЕУ, трећих земаља
придружених Програму и трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму из
региона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 (изузев земаља са високим примањима из региона
Ко може да учествује 5, 7 и 8) може учествовати у пројекту.
на пројекту?
Све високошколске установе из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених
Програму, које учествују на пројекту у области високог образовања, морају бити носиоци
важеће Еразмус повеље за високо образовање.

Национални пројекти: Минимум конзорцијума чине по једна високошколска установа
из две различите државе чланице ЕУ или трећих земаља придружених Програму и
најмање две високошколске установе из једне треће земље која не учествује пуноправно
у Програму.
Регионални и међурегионални пројекти: Неопходно је учешће најмање по једне ВШУ из
две различите државе чланице ЕУ или трећих земаља придружених Програму и најмање
по две ВШУ из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму из једног или
више прихватљивих региона.
Минимум
конзорцијума

У свим пројектима у оквиру Категорије 3, поред наведеног, као пуноправни партнер
неопходно је да учествује државни орган који је надлежан за високо образовање у трећим
земљама које не учествују пуноправно у Програму (попут министарстава просвете).
Укупан број високошколских установа из држава чланица ЕУ или трећих земаља
придружених Програму у пројекту не сме бити већи од броја високошколских установа
из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму.
Изузетак од претходно наведеног правила су треће земље које не учествују пуноправно у Програму,
а које имају мање од пет високошколских установа или у којима једна од њих покрива више од
50% укупног броја студената. Код таквих земаља довољно је учешће само једне високошколске
установе у пројекту. У региону Западног Балкана овај критеријум испуњава само Црна Гора.

Трајање пројекта

Коме се подноси
пројектна пријава?

Пројекти у оквиру Категорија 1 и 2 могу трајати 24 или 36 месеци;
Пројекти у оквиру Категорије 3 могу трајати 36 или 48 месеци.

Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA).

Буџет пројекта

Категорија 1: између 200.000 и 400.000 евра;
Категорија 2: између 400.000 и 800.000 евра;
Категорија 3: између 800.000 и 1.000.000 евра.

Рок за пријаву

17. фебруар 2022. у 17 часова по средњоевропском времену
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САВЕЗИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕЋА
У оквиру Еразмус+ програма, посебну групу пројеката чине пројекти Савеза за иновације (Alliances for
Innovation). Ови Савези су затим подељени у две категорије пројеката:
Лот 1: Савези за образовање и предузећа (Alliances for Education and Enterprises);
Лот 2: Савези за секторску сарадњу у вештинама (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills).

Лот 1 Савези за образовање и предузећа имају за циљ да ојачају европске иновационе капацитете кроз
успостављање сарадње и размене знања између високог образовања, стручног образовања и обука, као
и ширег друштвено-економског окружења, укључујући и истраживачку заједницу.
Савези за образовање и предузећа су пројекти у којима партнери постављају заједничке циљеве и заједнички
раде на подстицању иновација, развоју нових вештина, подстицању покретања иницијатива и предузетничког
духа и размишљања.
Савези подржавају сарадњу установа високог образовања и предузећа ради остваривања неких од
следећих циљева:
-

Подстицање развоја нових, иновативних и мултидисциплинарних приступа настави и учењу;

-

Подстицање друштвено одговорног пословања;

-

Подстицање покретања иницијатива и предузетничког духа, размишљања и вештина код ученика,
образовних и других радника;

-

Побољшање квалитета и релевантности вештина развијених и сертификованих кроз системе образовања
и обука;

-

Олакшавање протока и стварања знања између високог образовања и стручног образовања и обука,
истраживања, јавног и пословног сектора;

-

Изградња и подршка ефикасних система високог образовања и стручног образовања и обука, који су
умрежени и инклузивни и доприносе развоју иновација.

Организације које могу да учествују у овој врсти пројеката су: високошколске установе (ВШУ), јавна или приватна
мала, средња и велика предузећа, истраживачки институти, пружаоци услуга у области стручног образовања и
обука, невладине организације, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу, организације
активне у области образовања, обука и младих (листа није коначна).
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САВЕЗИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕЋА

Врсте активности

Шта може да се
финансира?

Минимум конзорцијума

Трајање пројекта
Износ средстава
Рок за пријаву

Напомена

•

Подстицање иновација;

•

Развој предузетничког начина размишљања, компетенција и вештина;

•

Подстицање протока и размене знања између високог образовања,
стручног образовања и обука, предузећа и истраживања;

•

Идентификовање потреба тржишта и професија у настајању.

•

Финансијска подршка се додељује у облику паушалних трошкова. Ови паушални
трошкови морају бити подељени по радним пакетима, попут управљања
пројектом, обука, организација догађаја, припрема и спровођења мобилности,
комуникација и ширење информација, осигурање квалитета и сл;

•

Могуће је финансирати хонораре, путне и трошкове боравка, набавку опреме
и услуга, и друге трошкове спровођења пројекта попут ширења информација,
публиковања радова и превођења.

Најмање осам различитих пуноправних партнера из бар четири државе чланице
ЕУ и/или треће земље придружене Програму, од чега најмање три установе које
су пружаоци услуга образовања и обука (у области стручног образовања и обука
и високог образовања) и три установе из привреде (предузећа или компаније,
представници посредничких организација, као што су коморе, синдикати или
трговинска удружења); У свакој пријави мора као пуноправни партнер бити бар
једна високошколска установа и бар једна установа стручног образовања и обука.
2 или 3 године
•

1.000.000 евра за двогодишње пројекте;

•

1.500.000 евра за трогодишње пројекте.

15. септембар 2022. у 17 часова по средњоевропском времену
Организације из Србије могу да учествују као пуноправни партнери или
координатори, а пројектне пријаве се подносе директно Извршној агенцији за
образовање и културу (EACEA).

Лот 2 Савези за секторску сарадњу у вештинама имају за циљ да подстакну стварање нових стратешких
приступа и начина сарадње у циљу дефинисања конкретних решења за развој вештина у одређеним
економским секторима или у областима у којима се спроводе главне акције Европске агенде вештина
за одрживу конкурентност, друштвену праведност и отпорност, као и Пакта за стицање вештина. Више о
овој врсти пројеката можете пронаћи на страни 35.
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ЕРАЗМУС+ АКАДЕМИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
Европска комисија је препознала кључну улогу
наставника и едукатора у процесу успостављања
Европског образовног простора и нагласила важност
постојања висококомпетентних и мотивисаних
наставника и тренера, који би имали низ могућности за
подршку и професионални развој током своје каријере.
Комисија је предложила већи број активности за
превазилажење изазова с којима се данас суочавају
наставници, укључујући и план за покретање Еразмус+
академија за унапређење образовања наставника
(Erasmus+ Teacher Academies). Очекује се да развој
академија повећа интересовање за наставничку

професију и да осигура висококвалитетно иницијално
образовање наставника, као и њихов континуирани
професионални развој.
Еразмус+ академије за унапређење образовања
наставника су превасходно намењене институцијама
које се баве образовањем и обукама наставника, али
су доступне и свим другим институцијама активним
у области образовања. Њихови приоритети су
вишејезичност и културна различитост, развој
образовања наставника у складу са образовном
политиком ЕУ и допринос у остваривању циљева
Европског образовног простора.

Главни циљеви Еразмус+ академија за унапређење образовања наставника су следећи:
•

Допринос побољшању пракси и политика у вези са образовањем наставника у Европи, кроз умрежавање
институција и стварање заједница пракси;

•

Јачање европске димензије и интернационализације образовања наставника кроз иновативну и
практичну сарадњу с посебним фокусом на кључне приоритете ЕУ, попут учења у дигиталном свету,
одрживости, равноправности и инклузије;

•

Развој и заједничко тестирање различитих модела мобилности (виртуелних, физичких, комбинованих) у
иницијалном образовању наставника и њиховом континуираном професионалном усавршавању;

•

Развој одрживе сарадње организација које се баве образовањем наставника.

53

ЕРАЗМУС+ АКАДЕМИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА

Ко може да се пријави?

Све организације признате у некој од држава чланица ЕУ или трећих земаља
придружених Програму могу да се пријаве. Једна организација се пријављује у име
свих организација које ће учествовати у пројекту.
Следеће организације могу учествовати као пуноправни или придружени партнери:

Типови организација које
могу да учествују

Број и профил
организација учесница

Буџет пројекта
Трајање пројекта

•

Институције за образовање наставника попут универзитета, академија,
института, укључујући и оне за образовање наставника у стручном образовању;

•

Министарства и слична јавна тела одговорна за образовне политике;

•

Државна (локална, регионална, национална) и приватна тела одговорна за развој
образовних политика за наставнике и дефинисање стандарда за наставничке
квалификације;

•

Тела одговорна за образовање и обуку наставника и надзор њиховог
континуираног професионалног усавршавања;

•

Просветна удружења;

•

Школе у којима се спроводи практична настава као део образовања наставника;

•

Друге школе општег и стручног образовања или друге организације (НВО,
наставничка удружења) релевантне за ове пројекте.

Најмање 3 пуноправна партнера из 3 државе чланице ЕУ и/или треће земље
придружене Програму (укључујући најмање 2 државе чланице ЕУ); Обавезно
је учешће најмање 2 организације за иницијално образовање наставника и
1 организације за континуирани професионални развој наставника. Такође,
обавезно је учешће једне школе за праксу.
Максимални могући буџет додељен пројекту је 1,5 милиона евра. Додељена
средства могу представљати највише 80% трошкова пројекта.
3 године

Где се подносе пријаве?

Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA).

Рок за пријављивање

7. септембар 2022. године у 17.00 часова по средњоевропском времену.

Више информација о Еразмус+ академијама за унапређење образовања наставника можете пронаћи на
сајту Извршне агенције за образовање и културу (EACEA):
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en,
као и на сајту Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/erazmus-plus-akademije-za-unapredjenje-obrazovanja-nastavnika/
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ЖАН МОНЕ
Жан Моне активности (Јean Monnet Actions) у оквиру Еразмус+ програма, превасходно су намењене самосталним
високошколским установама које се баве изучавањем, истраживањем и анализом у области европских
интеграција у ширем смислу. Високошколске установе могу да добију подршку за формирање модула, катедри и
Жан Моне центара изузетности. Самосталне високошколске установе из Србије могу да поднесу пријаву за све
врсте Жан Моне активности у области високог образовања.
Жан Моне активности у области високог образовања се деле на:
Жан Моне модуле – представљају кратке програме
у трајању од најмање 40 сати наставе током године.
Трајање пројекта је 3 године, максимална могућа
вредност средстава додељених од стране Европске
комисије по пројекту је 30.000 евра, што уједно чини
максималних 75% укупног буџета пројекта.

Једну од новина у оквиру новог Еразмус+ програма
представљају и Жан Моне пројекти намењени
другим областима образовања и обука.

Жан Моне катедре – намењене су предавачима из
области студија у вези са Европском унијом, који
изводе најмање 90 сати наставе годишње у овој
области. Трајање пројекта је 3 године, максимална
могућа вредност средстава додељених од стране
Европске комисије износи 50.000 евра, што уједно
чини максималних 75% укупног буџета пројекта.

Жан Моне обуке наставника – оквиру ових
пројеката, високошколске установе или институти/
агенције за обуке наставника организују пројектне
активности које омогућавају развој нових вештина
наставника у општем и стручном образовању,
које би их оснажиле за извођење наставе на тему
европских студија, кроз боље разумевање ЕУ и
њеног функционисања.

Жан Моне центре изузетности – обједињују
компетенције и знања у вези с темама од значаја
у контексту Европске уније. Трајање пројекта је 3
године, максимална могућа вредност средстава
додељених од стране Европске комисије је
100.000 евра, што уједно чини максималних 80%
укупног буџета пројекта.
Жан Моне тематске мреже у високом образовању
– Ови пројекти као примарни циљ имају
прикупљање, дељење, као и дискусију међу
партнерима о налазима истраживања, садржају
курсева, искуствима партнера на пројекту и
резултатима пројектних активности (студије,
чланци итд.). Трајање ових мултилатералних
пројеката је 3 године, максимална могућа вредност
средстава додељених од стране Европске комисије
износи 1.000.000 или 1.200.000 евра, што уједно
чини максималних 80% укупног буџета пројекта.

Постоје три типа Жан Моне пројеката, намењених
областима општег и стручног образовања и обука:

Жан Моне иницијативе за учење о ЕУ – Ови
пројекти подржавају школе и институције за стручно
образовање и обуке (VET), омогућавајући им да
обезбеде специфичне садржаје о темама везаним
за ЕУ (демократија, историја ЕУ, функционисање ЕУ
институција, култура, разноликост итд.). Активности
треба да се спроведу током школске године и могу
укључивати пројектне недеље, студијске посете и
друге активности.
Жан Моне мреже – Имају циљ да подрже школе и
пружаоце VET услуга у стицању вештина и знања,
потребних за извођење наставе на тему европских
студија, уз додатну вредност међународне размене
добрих пракси.

Додатне информације о Жан Моне пројектима у другим областима образовања и обука, можете да пронађете
на: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
Више информација о Жан Моне активностима, можете пронаћи на сајту Извршне агенције за образовање и
културу (ЕАCЕА): https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
као и на сајту Фондације Темпус: https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/zan-mone-aktivnosti/
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ЖАН МОНЕ

Врсте активности
Шта може да се
финансира?

Минимум
конзорцијума

•
•
•

Подршка настави и истраживањима у вези са Европском унијом;
Подучавање младих професионалаца у области европских интеграција;
Подстицање дијалога између академске заједнице и креатора политика.

Хонорари, путни трошкови, опрема, трошкови наставе и подуговарање.
Једна самостална високошколска установа регистрована у било којој земљи света која
учествује у Еразмус+ програму (изузев Белорусије). У случају Жан Моне тематских мрежа
у високом образовању, минимум конзорцијума чини најмање дванаест високошколских
установа.
Све високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених
Програму које учествују на Жан Моне пројектима у области високог образовања морају
бити носиоци важеће Еразмус повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher
Education – ECHE).

Трајање пројекта

3 године

Износ средстава

Од 30.000 евра до 1.200.000 евра, у зависности од типа пројекта.

Рок за пријаву

1. март 2022. године у 17:00 часова по средњоевропском времену.
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ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ

Од конкурсног рока 2019. године, у Еразмус+ програм уведен је нови концепт финансирања Европских
универзитета. Овај програм је сада саставни део Савеза за изврсност у оквиру Кључне акције 2, а пријаве се
подносе директно Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA).
Европски универзитети подразумевају партнерства најмање 3 високошколске установе из држава чланица
ЕУ и трећих земаља придружених Програму. Циљ програма је врло амбициозан - стварање интегрисаних
савеза високошколских установа који ће допринети развоју заједничких студијских програма, међународних
тимова предавача и истраживача који ће се бавити заједничким друштвеним изазовима, унапређење
система студентских размена које ће бити уграђене у студијске програме, креирање заједничких ресурса,
управљачких структура, институционалних процедура итд.
Након постигнутог успеха у конкурсним роковима 2020. и 2021, када су спроведени пилот позиви, Европски
универзитети у новом програму 2021-2027 постају устаљена шема финансирања.
У позиву за 2022. годину, постоје две теме у оквиру Европских универзитета:
Тема 1. Интензивирање досадашње институционалне међународне сарадње – ова тема позива ће пружити
подршку већ постојећим савезима за свеобухватну институционалну међународну сарадњу укључујући,
али не ограничавајући се на савезе Eвропских универзитета одабране у оквиру Еразмус+ позива за 2019.
годину. Циљ је да се надогради досадашња институционална сарадња и да се даље продуби, интензивира и
прошири ефикасност постојеће сарадње, како би се унапредио процес трансформације високог образовања
ка потпуно развијеним Eвропским универзитетима. У оквиру ове теме може се поднети и пријава за
проширење партнерства кроз повећање броја партнерских установа.
Тема 2. Развој нове институционалне међународне сарадње - ова тема позива ће пружити подршку
подносиоцима пријава који желе да успоставе нову свеобухватну институционалну транснационалну
сарадњу у новом савезу Европских универзитета.
У оквиру ових пројеката се финансијска подршка додељује у облику паушалних износа. Маскимални
паушални трошкови се одређују на основу броја високошколских установа на пројекту.
Више информација о условима конкурса и начину пријаве можете наћи на сајту Европске комисије:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
сајту Фондације Темпус https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/evropski-univerziteti/
као и у Програмском водичу:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ
Подносиоци пројектних пријава, а такође пуноправни и придружени партнери,
могу бити све јавне или приватне високошколске установе из држава чланица ЕУ и
трећих земаља придружених Програму које су носиоци Еразмус повеље за високо
образовање.
Ко може да учествује на
пројекту?

За Тему 1 то могу бити све високошколске установе које учествују у постојећим
Европским универзитетима одобреним у позиву 2019. годину.
Неакадемски партнери, као и установе из трећих земаља које не учествују пуноправно
у Програму, могу да учествују као придружени партнери без удела у буџету.

Минимум конзорцијума

Трајање пројекта
Коме се подноси
пројектна пријава?

•

Партнерство мора укључивати најмање три високошколске установе из најмање
три државе чланице ЕУ и трећих земаља придружених Програму (укључујући
најмање две државе чланице ЕУ).

•

Напомена: једна високошколска установа може бити пуноправни партнер само
на једном пројекту ове врсте, док на осталима може бити придружени партнер.

48 месеци
Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA). Свака од
две теме има засебан систем за пријаву.
Максимални паушални износ додељен пројекту зависи од броја партнера.

Буџет по пројекту

Максимални буџет пројекта у оквиру Теме 1 без проширења партнерства и Теме
2: између 3,24 милиона евра (за 3 високошколске установе које су пуноправни
партнери на пројекту) до 14,4 милиона евра (за 9 и више високошколских установа
које су пуноправни партнери на пројекту).
Максимални буџет пројекта у оквиру Теме 1 уз проширење партнерства: између 8
милиона евра (за повећање са 3 на 5 високошколске установе које су пуноправни
партнери на пројекту) до 12,80 милиона евра (за повећање на 8 високошколских
установа које су пуноправни партнери на пројекту)

Укупни буџет за Програм
Кофинансирање

Рок за пријаву

За Тему 1: 225,6 милиона евра;
За Тему 2: 46,4 милиона евра.
Средства из додељеног буџета могу надоместити највише 80% трошкова
предвиђених пројектом.
22. март 2022. године у 17 часова по средњоевропском времену
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ПРОЈЕКТИ СВЕСНИ ИЗАЗОВА БУДУЋНОСТИ
Пројекти свесни изазова будућности (Forward-looking Projects) имају за циљ да подстакну иновације,
креативност и активно учешће у друштву, као и да подрже социјално предузетништво у различитим областима
образовања и обука.
У питању су пројекти великих размера који имају за циљ да идентификују, развију, тестирају и/или процене
иновативне приступе, чиме ће довести до побољшања система образовања и обука. Ови пројекти се
фокусирају на све секторе образовања, а посебно на стручно образовање и обуке, образовање одраслих, као
и међусекторску сарадњу у различитим нивоима образовања и обука.
Циљ је да се подрже пројекти међународне сарадње који обухватају различите секторе и подстичу иновације
у смислу успостављања револуционарних метода и пракси, и/или обезбеђују трансфер иновација, у циљу
успостављања одрживог нивоа коришћења резултата иновативних пројеката и/или њихове примене у
различитим контекстима и заједницама.
Ови пројекти су подељени у 3 целине:
- Лот 1: Међусекторски приоритети;
- Лот 2: Стручно усавршавање и обуке;
- Лот 3: Образовање одраслих.
Пројекти у оквиру Лот-a 1: Међусекторски приоритети могу се бавити различитим образовним секторима или
их међусобно повезивати. Ови пројекти би требало да се фокусирају на пружање подршке висококвалитетном
и инклузивном дигиталном образовању у складу са Акционим планом за дигитално образовање, или на
пружање подршке системима образовања и обука да би били у складу са зеленом политиком.
Пројекти у оквиру Лот-a 2: Стручно усавршавање и обуке се фокусирају на сектор стручног усавршавања
и обука (VET), при чему су приоритети ових пројеката пружање подршке Пакту за вештине (Pact for Skills),
структурама и механизмима примењеног истраживања у VET сектору, као и зеленим вештинама у VET сектору.
Пројекти у оквиру Лот-a 3: Образовање одраслих подржавају спровођење принципа и циљева Акционог плана
Европског стуба социјалних права, Европске агенда вештина и Препорука Савета Европске уније о путевима
усавршавања: ”Нове могућности за одрасле”. Пројектни предлози морају се односити на нове могућности за
одрасле у складу са пројектом: ”Upskilling Pathways”.
У оквиру ових пројеката се финансијска подршка додељује у облику паушалних износа. Ови паушални
трошкови морају бити подељени по радним пакетима, попут управљања пројектом, обука, организација
догађаја, припрема и спровођење мобилности, комуникација и ширење информација, осигурање квалитета
и сл. Могуће је финансирати хонораре, путне и трошкове боравка, набавку опреме и услуга и друге трошкове
спровођења пројекта попут ширења информација, публиковања радова и превођења.
За Лотове 1 и 3 не постоји ограничење у максималном броју пројеката за финансирање, док за Лот 2 постоји
индикативни циљ од по 7 пројеката по сваком приоритету у оквиру овог Лота, а наведеним у Програмском
водичу.
Више информација можете пронаћи на сајтовима:
Европске комисије:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/forward-looking-projects
и Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/projekti-svesni-izazova-buducnosti/
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ПРОЈЕКТИ СВЕСНИ ИЗАЗОВА БУДУЋНОСТИ
У оквиру сва три Лота наведени су приоритети којима се пројекти могу бавити (укупно
постоји 6 приоритета). У оквиру појединачних приоритета могу се пронаћи специфичне
активности релевантне за одабрани приоритет. Главне активности у оквиру ових
приоритета могу бити (непотпуна листа):
- Истраживање, рад на мапирању, припреми великих секторских или међусекторских
резултата;
Врсте активности

- Међународне активности изградње капацитета као што су организовање обука,
анализа контекста политике, истраживање политике; прилагођавање установа;
- Пилот активности за тестирање иновативних решења;
- Међународни догађаји великих размера или активности умрежавања, било секторске
или међусекторске;
- Активности за ширење резултата образовној заједници или сектору;
- Истраживање и експериментисање са иновативним идејама, think-tank активности

Ко подноси пројектну
пријаву?

Подносиоци пројектних пријава могу бити све јавне или приватне организације из
држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму. Организација подноси
пријаву испред свих организација партнера на пројекту.
Било које јавне или приватне организације које су активне у области образовања и
обука, које су кључни покретачи иновација, а које се налазе у државама чланицама ЕУ
и трећим земљама придруженим Програму могу учествовати у пројекту.
Све високошколске установе из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених
Програму које учествују на пројекту морају бити носиоци важеће Еразмус повеље за
високо образовање.

Ко може да учествује на
пројекту?

У оквиру Лотова 1 и 2 следеће установе могу да учествују: организације и установе
које се баве образовањем и обукама (школе, ВШУ, пружаоци услуга у VET сектору и
сектору образовања одраслих), јавне или приватне компаније које организују обуке
својим запосленима, истраживачки центри, регионални центри за развој, мала и
средња предузећа, министарства задужена за иновације, просвету, рад, економију,
привредне коморе, приватне или јавне организације које пружају образовне услуге
одраслима итд.
За све лотове: Партнерство мора укључивати најмање три пуноправна партнера
из најмање три државе чланице ЕУ и трећих земаља придружених Програму
(укључујући најмање две државе чланице ЕУ).

Минимум конзорцијума

Трајање пројекта
Коме се подноси
пројектна пријава?

Специфично за Лот 2: За најмање три земље учеснице, партнерства морају
укључивати и послодавце, као и организације које се баве образовањем и обукама.
Специфично за Лот 3: За најмање три земље учеснице, партнерства морају укључивати
јавне или приватне субјекте који су задужени или имају висок степен одговорности/
утицаја на организовање и/или финансирање и/или обезбеђивање образовних услуга
за одрасле (нпр. процена вештина, валидација компетенција, образовање и обука,
оријентација и усмеравање), као пуноправне или придружене партнере.
Пројекти у оквиру Лот-а 1 могу трајати 24-48 месеци
Пројекти у оквиру Лот-а 2 и 3 могу трајати 24 месеца
Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA).

Буџет пројекта

Максимални буџет пројекта у оквиру Лот 1: 800.000 евра;
Максимални буџет пројекта у оквиру Лот 2: 700.000 евра;
Максимални буџет пројекта у оквиру Лот 3: 1.000.000 евра.

Рок за пријаву

15. март 2022. године у 17 часова по средњоевропском времену
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Опште образовање
Стручно образовање
Образовање одраслих
Високо образовање
Спорт

Млади
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МОБИЛНОСТ МЛАДИХ И
ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА

Уколико ваша организација/институција планира свој први пројекат међународне сарадње, пројекти
мобилности су први препоручени корак.

КА1 пројекти у оквиру Еразмус+ програма пружају
могућности неформалног и информалног учења
за младе и омладинске раднике из Србије,
путем међународних активности које спроводе
организације активне у области младих.
Ови пројекти се деле према циљним групама
којима су намењени. Уколико су то млади од 13
до 30 година, онда су то омладинске размене које
се спроводе зарад личног и друштвеног развоја
младих. Уколико су то омладински радници, онда
су то мобилности омладинских радника у сврху
њиховог професионалног усавршавања.
КА1 пројекти мобилности за младе - омладинске
размене у Еразмус+ програму омогућавају
младима од 13 до 30 година из Србије и најмање
још једне државе да се друже, истражују, уче и живе
заједно од 5 дана до 21 дан.
Током трајања омладинске размене, учесници
пролазе програм неформалног образовања који
су млади заједнички припремили са омладинским
лидерима. Размена може да садржи радионице,
различите вежбе, дебате, симулације, активности
на отвореном простору и различите активности
са локалном заједницом. Списак и теме могућих
активности нису унапред дефинисани и зависе од
ваше креативности и потреба младих.
Поред младих из различитих земаља, на размени
су присутни и омладински лидери, чији је задатак
да пруже подршку младима током процеса учења.

Кроз омладинску размену млади развијају своје
компетенције, баве се темама које су од општег
друштвеног значаја, откривају нове културе, навике
и животне стилове и, углавном кроз вршњачко
учење, раде на оснаживању вредности као што су
солидарност, демократија, пријатељство и др.
У оквиру ове врсте пројеката могуће је
финансирати путне трошкове младих, затим
трошкове
смештаја,
исхране,
спровођења
активности, инклузивне подршке, трошкове
спровођења припремне посете и др.
КА1 пројекти мобилности за омладинске раднике
у Еразмус+ програму омогућавају професионално
усавршавање омладинских радника из Србије
и најмање још једне државе. Професионално
усавршавање је у форми неформалног образовања
кроз учешће у међународним активностима попут:
семинара, тренинга, догађаја за успостављање
контаката и сарадње, студијских посета, као
и праксе, тј. праћења рада организације из
иностранства, која је активна на пољу рада с
младима. Ове мобилности могу трајати од 2 дана
до 2 месеца у зависности од типа активности.
Током активности омладински радници стичу
конкретна знања и вештине које ће применити
по повратку у матичну организацију у свом
даљем раду с младима. У оквиру ове врсте
пројеката могуће је финансирати путне трошкове
омладинских радника, затим трошкове смештаја,
исхране, спровођења активности, инклузивне
подршке, трошкове спровођења припремне
посете и др. Новина у оквиру ове врсте пројеката
је могућност буџетирања и спровођења додатних
активности системског развоја.
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КА1 МОБИЛНОСТ МЛАДИХ И ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА
Врсте активности

Шта може да се
финансира?

Омладинске размене и мобилности омладинских радника
•

Краткорочна мобилност младих кроз учешће у омладинским разменама и припремна
посета;

•

Професионално усавршавање омладинских радника кроз имплементацију
транснационалних, међународних активности попут: међународних семинара, тренинга,
догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета, као и праксе, тј.
праћења рада организације из иностранства која је активна на пољу рада с младима,
припремних посета и др.

Ко све може да
учествује?

Различите организације и институције, као и групе младих активне у омладинском раду, али
не обавезно у контексту омладинске организације (неформалне групе младих) из Србије,
држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму и земаља које не учествују
пуноправно у Програму.

Минимум конзорцијума

Најмање два актера, један из Србије и један из државе чланице ЕУ, треће земље придружене
Програму или треће земље која не учествује пуноправно у Програму.

Трајање пројекта
Буџет
Рок за пријаву

Напомена

Од 3 до 24 месеца
У 2022. години расположива средства за пројекте у Србији у оквиру ових типова пројеката
су 368.331евра и средства ће бити распоређена у два рока.
23. фебруар и 4. октобар 2022. године у 12 часова по средњоевропском времену
Организације из Србије пројектну пријаву подносе Фондацији Темпус, а организације из држава
чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму, пријаву подносе својим националним
агенцијама.
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ПРОЈЕКТИ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ

Ова врста пројеката пружа могућности за укључивање младих из Србије у процесе доношења одлука о
питањима која их највише занимају. Младима се даје прилика да комуницирају с доносиоцима одлука
на локалном и међународном нивоу.

Пројекти за активно учешће младих дају могућност:
•

да се на једном месту окупе млади и доносиоци одлука како би се остварио дијалог и покренуло решавање
питања важних за младе;

•

за развијање дигиталних вештина и медијске писмености код младих, како би могли лакше да
препознају дезинформације, лажне вести, пропаганду и на тај начин се додатно заштите;

•

за припрему младих за учешће у друштву и др.

У
овим
пројектима
се
подстиче
неконвенционално учешће младих употребом
алтернативних и дигиталних облика учешћа,
као и учешће младих у другим секторима
као што су здравље, спорт и образовање, јер
већина друштвених проблема утиче и на младе.
Списак и теме могућих активности нису унапред
дефинисани и зависе од ваше креативности и
потреба младих. Специфичност ових пројеката
је да могу бити реализовани и на међународном
нивоу, с партнерима из других земаља, или на
националном и локалном нивоу где партнери
из других земаља нису обавезни, док други
партнери из Србије могу бити укључени.

Кроз ову врсту пројеката могу да се
финансирају
трошкови
управљања
пројектом, инклузивна подршка учесницима
са смањеним могућностима и др. Додатно,
могуће је финансирати догађаје за активно
учешће младих. Уколико су планиране
активности мобилности могу се финансирати
путни трошкови младих, затим трошкови
смештаја, исхране, спровођења активности,
инклузивне подршке и др.

КА1 ПРОЈЕКТИ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ

Врсте активности

Активности могу имати форму (или комбинацију) састанака, конференција, дебата,
симулација, обука, кампања, употребе дигиталних алата, саветодавних процеса и догађаја
који промовишу активно учешће младих у демократском животу локалне заједнице, земље,
Европе, као и њихову интеракцију са доносиоцима одлука.

Шта може да се
финансира?

Транснационалне и националне активности.

Ко све може да
учествује?

Различите организације и институције, као и групе младих активне у омладинском раду,
али не обавезно у контексту омладинске организације (или неформалне групе младих)
из Србије, држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму и земаља које
не учествују пуноправно у Програму.

Минимум конзорцијума

За транснационалне активности, најмање две организације из најмање две различите
земље од којих је барем једна држава чланица ЕУ или трећа земља придружена Програму;
За националне активности минимум једна организације из Србије.

Трајање пројекта
Буџет
Рок за пријаву
Напомена

Од 3 до 24 месеца
У 2022. години расположива средства за пројекте у Србији у оквиру ових типова пројеката
су 84.495 евра и средства ће бити распоређена у два рока.
23. фебруар и 4. октобар 2022. године у 12 часова по средњоевропском времену.
Организације из Србије пројектну пријаву подносе Фондацији Темпус, а организације из
других држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму пријаву подносе
својим националним агенцијама.
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DiscoverEU ПРОЈЕКТИ ИНКЛУЗИЈЕ

У оквиру DiscoverEU пројеката инклузије, различите организације, установе и неформалне групе младих
могу добити подршку за спровођење пројеката који младим осамнаестогодишњацима са смањеним
могућностима олакшавају и омогућ́авају учешће у DiscoverEU иницијативи.
DiscoverEU је иницијатива која пунолетним грађанима из 27 држава чланица ЕУ, Норвешке, Исланда, Лихтенштајна,
Турске, Северне Македоније и Србије (од 2022. године) пружа прилику за индивидуално или групно путовање по
другим европским државама возом, или, уколико је то оправдано, неким другим превозним средством.
Кроз DiscoverEU пројекте инклузије, пружа се додатна подршка младим осамнаестогодишњацима са
смањеним могућностима и нуди им се прилика да уче о Европи, европској разноликости и културној баштини,
открију могућности за будуће образовање, унапреде своје вештине и компетенције, подстакну међусобно
повезивање и међукултурни дијалог, као и да разумеју значај очувања животне средине.
Главни циљеви DiscoverEU пројеката инклузије:
•

омогућавање и олакшавање учешћа осамнаестогодишњака са смањеним могућностима у DiscoverEU
иницијативи;

•

превазилажење препрека за укључивање младих са смањеним могућностима у DiscoverEU иницијативу
и обезбеђивање неопходне подршке за њихово активно учествовање;

•

подстицање и унапређење компетенција и вештина младих са смањеним могућностима.

Пројекат реализује једна организација или неформална група младих, која шаље минимално једног а максимално
пет осамнаестогодишњака са смањеним могућностима на DiscoverEU путовање. У оквиру једног пројекта могуће
је организовати више оваквих путовања. Такође је могуће сарађивати са организацијама из других земаља које
би понудиле различите активности учења или одређени вид подршке учесницима путовања, попут нпр. смештаја.
DiscoverEU пројекти инклузије могу укључити и вођу групе, једног или више фасилитатора или особа у пратњи, чији
су задаци да пруже подршку учесницима и обезбеде квалитетан процес учења током DiscoverEU путовања.
Организација која спроводи пројекат, у сарадњи са младима који одлазе на путовања и на основу њихових
потреба, планира и припрема путовања и пружа помоћ и подршку учесницима за време путовања, као и након
завршене мобилности.
Ови пројекти би требало да промовишу еколошки одрживо и одговорно понашање међу младима и подигну
њихову свест о важности очувања животне средине и коришћења одрживих видова транспорта.
KA1 DiscoverEU ПРОЈЕКТИ ИНКЛУЗИЈЕ
Врсте активности

Индивидуална или групна путовања осамнаестогодишњака са смањеним могућностима у трајању
од 1 до 30 дана. У оквиру једног пројекта могуће је организовати више DiscoverEU путовања која
могу укључити минимално једног и максимално пет учесника са смањеним могућностима и
особу или особе у пратњи.
•

Шта може да се
финансира?

Ко све може да
учествује?

•
•
•
•
•

Путни трошкови: седмодневна путна (возна) карта по учеснику валидна у периоду од 30 дана,
као и додатна средства за путовање другим видовима транспорта када је то оправдано;
Индивидуална дневна подршка за учеснике путовања;
Организациони трошкови за имплементацију пројектних активности;
Трошкови који се односе на организацију активности мобилности учесника;
Додатни трошкови за подршку инклузији осамнаестогодишњака са смањеним могућностима;
Ванредни трошкови: трошкови издавање визе, боравишне дозволе, медицинских потврда,
путних резервација и слично.

Различите организације и установе, као и неформалне групе младих из 27 држава чланица
ЕУ и трећих земаља придружених Програму (Норвешка, Лихтенштајн, Исланд, Турска, Северна
Македонија и Србија).

Минимум конзорцијума Барем једна организација или неформална група младих.
Трајање пројекта
Буџет
Рок за пријављивање
Напомена

Од 3 до 18 месеци
У 2022. години укупан расположиви буџет за ову врсту пројеката у Србији је 36.036 евра.
4. октобар 2022. године у 12 часова по средњоевропском времену.
Организације/неформалне групе младих из Србије пројектну пријаву подносе Фондацији Темпус.
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ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

Уколико је ваша организација/институција већ имала искуство с међународном сарадњом у области младих,
пројекти партнерстава за сарадњу су други препоручени корак.
Ова кључна акција омогућава сарадњу Србије и других земаља са циљем креирања, развијања и тестирања
иновација у омладинском сектору у Србији и Европи.
Иновације могу бити у форми интелектуалних производа попут програма обука, брошура, истраживања, интернет
платформи, производа интелектуалног рада и многих других алата који се могу користити у омладинском раду у
Србији и Европи. Списак и теме могућих активности нису унапред дефинисани и зависе од ваше креативности и
потреба омладинског сектора и младих. Ови пројекти могу трајати до 36 месеци.
Како би пројекат био финансиран, мора да се бави најмање једним хоризонталним и/или једним специфичним
приоритетом. Приоритете на годишњем нивоу утврђује Европска комисија.
Хоризонтални приоритети:
•
•
•
•

Инклузија и различитост у свим областима образовања, обука, омладине и спорта;
Животна средина и борба с климатским променама;
Рад на дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне спремности, прилагодљивости на промене и
капацитета;
Заједничке вредности, грађански ангажман и учешће.

Приоритети специфични за сектор младих:
•
•
•
•

Промоција активног грађанства, осећаја за иницијативу код младих, омладинског предузетништва укључујући
и социјално предузетништво;
Повећање квалитета, иновација и препознавања омладинског рада;
Јачање запошљивости младих;
Јачање веза између нивоа политика, истраживања и праксе у области младих

Више детаља о програмским приоритетима, можете пронаћи у Еразмус+ Програмском водичу:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
При избору типа пројекта, требало би узети у обзир циљеве пројекта, капацитет пројектних партнера и искуства
организације. Могући су следећи пројекти:
Партнерства за сарадњу у области младих

Мала партнерства у области младих

Примарни циљеви партнерстава за сарадњу
су повећање квалитета и релевантности рада
организација у смислу приказивања корисности рада
и другим актерима и секторима, развој и јачање мрежа
партнера, јачање капацитета за међународну сарадњу,
довођење активности до нивоа да имају утицај на
омладински рад и у другим земљама, дељење и
суочавање идеја и развој нових пракси и метода рада
с партнерима и др. У оквиру партнерстава за сарадњу
могуће је финансирати трошкове управљања
пројектом,
израде
интелектуалних
производа
пројекта, међународне састанке пројектног тима,
догађаје за ширење информација о производима
пројекта, инклузивну подршку особама са смањеним
могућностима и др. Уколико су планиране активности
мобилности могу се финансирати трошкови путовања,
смештаја, исхране и др.

Мала партнерства у области младих су
осмишљена да повећају доступност програма
новопридошлим организацијама и организацијама
са мањим капацитетима. Уз ниже грантове, краћи
период трајања пројекта и поједностављене
административне
захтеве,
циљ
малих
партнерстава је да умање препреке за учешће
мање искусних организација и појединцима са
смањеним могућностима. Важно је напоменути
да се примарни циљеви партнерстава за сарадњу
у области младих односе и на мала партнерства
у области младих, додуше у смањеном обиму. У
оквиру малих партнерстава могуће је финансирати
широку лепезу различитих активности које зависе
од потреба дефинисаних пројектном пријавом.
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Врсте активности

Шта може да се
финансира?

Ко све може да
учествује?

Минимум конзорцијума

Трајање пројекта

Буџет

Износ средстава по
пројекту

Рок за пријаву

Напомена

•

Управљање пројектом: Те активности су неопходне да би се осигурало адекватно
планирање, спровођење и праћење пројекта, укључујући ефикасну сарадњу
између пројектних партнера. Активности обично укључују организационе и
административне задатке, виртуелне састанке међу партнерима, припрему
материјала намењеног комуникацији, партнерских уговора, мањих материјала
за учење, припрему и праћење учесника који учествују у активностима итд.

•

Спровођење пројекта: Активности могу да укључују догађаје умрежавања,
састанке, инклузивну подршку младима са смањеним могућностима, радне
сесије за размену пракси и развијање резултата пројекта. Ове активности
могу такође да укључују обуке младих и омладинских радника (под условом да
њихово учешће доприноси постизању циљева пројекта).

•

Промотивне активности: Обухватају организовање конференција, сесија, догађаја
намењених дељењу и промоцији резултата пројекта, било да су они у облику
опипљивих резултата, закључака, добре праксе или у било ком другом облику.

•
•
•
•
•
•

Трошкови управљања пројектом
Израда производа пројекта
Међународни састанци пројектног тима
Догађаји за ширење информација о производима пројекта
Инклузивна подршка особама са смањеним могућностима
Уколико су планиране активности мобилности могуће је финансирати трошкове
путовања, смештаја, исхране и др.

Различите организације, институције и предузећа из Србије и других држава
чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму.
•

Партнерства за сарадњу у области младих морају укључивати организације из
најмање три различите државе чланице ЕУ и треће земље придружене
Програму;

•

Мала партнерства у области младих морају укључивати организације из
најмање две различите државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене
Програму.

Партнерства за сарадњу у области младих могу трајати између 12 и 36 месеци.
Мала партнерства у области младих могу трајати између 6 и 24 месеца.
У 2022. години расположива средства за пројекте у Србији у оквиру ових типова
пројеката су 120.000 евра за мала партнерства у области младих и 400.000 евра за
партнерства за сарадњу у области младих. Средства ће бити распоређена у два рока.
•

Могуће је конкурисати за износе од 30.000 евра или 60.000 евра за мала
партнерства у области младих;

•

Могуће је конкурисати за износе од 120.000 евра, 250.000 евра или 400.000
евра за Партнерства за сарадњу у области младих.

Партнерства за сарадњу у области младих:
23. март и опционо 4. октобар 2022. године у 12 часова по средњоевропском
времену.
Мала партнерства у области младих:
23. март и 4. октобар 2022. године у 12 часова по средњоевропском времену.

Организације из Србије пројектну пријаву подносе Фондацији Темпус, а
организације из других држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених
Програму пријаву подносе својим националним агенцијама.
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ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ
МЛАДИХ

			

Уколико је ваша организација/институција већ учествовала у међународним пројектима у области
младих и жели да изгради своје капацитете за међународну сарадњу са организацијама широм света,
пројекти изградње капацитета су за вас.
Пројекти изградње капацитета се баве подстицањем сарадње и размене у области рада с младима,
унапређењем квалитета и препознавања омладинског рада, неформалног учења и волонтеризма. Позив за
ову врсту пројеката спроводи Извршна агенција за образовање и културу (EACEA).

КА2 ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ
Пројекти се могу састојати из широког избора активности сарадње, размене,
комуникације и др. активности које:

Врсте активности

Шта може да се
финансира?

•

Охрабрују политички дијалог, сарадњу, умрежавање и размену пракси у
области младих;

•

Промовишу стратешку сарадњу омладинских организација и организација
активних у областима образовања, обука, као и са организацијама које
долазе из приватног сектора;

•

Подижу капацитете савета младих, омладинских платформи и доносилаца
одлука које се тичу младих, посебно у трећим земљама које не учествују
пуноправно у Програму;

•

Подржавају развој кампања и алата за информисање, комуникацију и медије;

•

Помажу развој метода, алата и материјала који се користе у омладинском раду;

•

Раде на креирању нових облика омладинског рада и пружају подршку и обуке;

•

Унапређују активности мобилности зарад учења.

•

Развој алата и метода за професионални развој омладинских радника;

•

Развој метода неформалног учења зарад унапређивања и стицања кључних
компетенција са нагласком на медијску писменост;

•

Развој нових облика омладинског рада;

•

Организација догађаја, семинара, радионица, обука и др;

•

Организација активности мобилности за младе и омладинске раднике у
сврху тестирања алата и метода, уз напомену да ове активности морају бити
комплементарне циљевима пројекта и употпуњавати остваривање тих циљева.

Ко све може да
учествује?

Организације цивилног друштва активне у области младих, јавна тела на свим
нивоима, а од значаја за младе, као и профитне организације у улози партнера.

Минимум конзорцијума

Пројекти изградње капацитета морају да укључе најмање две организације из две
различите државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму и најмање
две организације из најмање једне треће земље која не учествује пуноправно у
Програму (укупно најмање четири организације из три различите земље).

Трајање пројекта
Максимални буџет по
пројекту
Напомена

Пројекти изградње капацитета могу трајати једну, две или три године.
Између 100.000 и 300.000 евра
Пројектне пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA)
из Брисела најкасније до 7. априла 2022. године у 17 часова по средњоевропском
времену.
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ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ
Европска иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps- ESC) је програм Европске уније који омогућава
младима да, у својим земљама или иностранству, волонтирају или раде на пројектима који су од користи
заједницама и људима широм Европе. Како назив говори, солидарност представља заједничку вредност у
Европском друштву и пружа јединство са циљем превазилажења садашњих и будућих кризних ситуација.
Земље учеснице и статус Србије
Тренутно, у ESC пуноправно учешће има свих 27 држава чланица Европске уније уз Исланд, Лихтенштајн,
Норвешку, Турску и Северну Македонију. У појединим деловима ESC-а (волонтирање) могу учествовати
треће земље које не учествују пуноправно у Програму ESC − а то су земље из суседства ЕУ, међу којима је и
Србија. С обзиром на то да је ESC програм независан од програма Еразмус+, наставак статуса Републике
Србије као пуноправног члана унутар Еразмус+ програма не значи и промену њеног статуса унутар ESC.
МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЈЕДИНЦЕ
Тренутни статус Србије у Европској иницијативи за солидарност подразумева могућности:
•

да организације из Србије могу да поднесу захтев и добију ознаку квалитета (Quality Label) и остваре
предуслов за учешће у програму ESC, уколико испуњавају предуслове квалитета;

•

да организације из Србије буду партнери у области волонтирања и шаљу младе на краткорочне и
дугорочне пројекте/активности, као и да угосте младе из држава пуноправних учесница програма ESC
на краткорочним и дугорочним волонтерским пројектима/активностима;

•

да млади из Србије волонтирају у државама пуноправним учесницама програма;

•

да млади из држава пуноправних учесница програма ESC могу да волонтирају у Србији.
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МОГУЋНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Општи циљ Еразмус+ програма у области спорта је пружање доприноса развоју европске димензије у спорту,
посебно аматерском.
Нова генерација Еразмус+ програма (2021-2027)
промовише мобилност у сврху учења спортског
особља, сарадњу, квалитет, инклузију, креативност
и иновације на нивоу спортских организација и
спортских политика. Пројекти у области спорта
су саставни део три кључне активности које чине
програм (КА1, КА2, КА3), уз напомену да пројекти
мобилности у области спорта (КА1) нису доступни
у позиву за 2022. годину.
У спортској компоненти Еразмус+ програма
нагласак је на међународним пројектима који се
баве инклузијом најшире популације у спорту,

промоцијом здравих животних стилова међу свим
генерацијама и учешћем у физичким активностима
као средству за одржање и побољшање здравља,
промоцијом интегритета и вредности у спорту,
образовања у спорту и кроз спорт, волонтирања у
спорту, мобилношћу тренера, менаџера, волонтера
и особља непрофитних спортских организација,
као и борбом против негативних појава и изазова
у спорту, попут насиља, расизма, нетолеранције и
дискриминације.

У спортској компоненти Еразмус+ програма у позиву за 2022. годину, отворен је позив за четири врсте
пројеката (све унутар кључне активности 2):
•
•
•
•

Партнерства за сарадњу у области спорта;
Мала партнерства у области спорта;
Изградња капацитета у области спорта;
Непрофитни европски спортски догађаји.

Јавне и приватне организације и институције из Србије активне у области спорта могу да буду подносиоци
пројектних пријава или да учествују у улози партнера у све четири наведене врсте пројеката.
Рок за подношење пројеката у области спорта у позиву за 2022. годину је 23. март 2022. године у 17 часова
по средњоевропском времену, осим за пројекте Изградње капацитета (7. април 2022. године у 17 часова по
средњоевропском времену).
Укупан расположиви буџет за 2022. годину за све четири врсте пројеката за целу Европу је 51,9 милиона евра.
Све четири врсте пројеката су централизоване и у надлежности су Извршне агенције за образовање и културу
(ЕАCЕА) са седиштем у Бриселу, која спроводи позив и којој се пријаве пројеката подносе. ЕАCЕА врши селекцију,
уговарање, финансирање и мониторинг одобрених пројеката организација.
Позиви за све врсте пројеката у области спорта се објављују на порталу Европске комисије Funding and

tender opportunties:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
при чему позив за сваку појединачну врсту пројеката има свој јединствени ID.
Извршна агенција за образовање и културу (ЕАCЕА) почетком сваке године организује Еразмус+ инфо дан за
спорт у циљу информисања потенцијалних подносилаца и партнера у пројектним пријавама из целе Европе и
њиховог умрежавања. Више информација о догађају који се очекује у склопу позива за 2022. годину, пријаве
за учешће, као и линк за праћење догађаја путем интернета уживо и у снимку, биће доступни на интернет
страници ЕАCЕА.
У сврху тражења потенцијалних партнерских организација за пројекте, на располагању је опција Partner search
у оквиру позива за сваку врсту пројеката на порталу Funding and tender opportunities. Такође, на располагању
је централизована база Европске комисије Erasmus+ Project Results. Реч је о бази која садржи финансиране
Еразмус+ пројекате, са кључним подацима о сваком пројекту, укључујући списак и контакте организација које
су у њима учествовале: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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О ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Партнерства за сарадњу у области спорта и Мала партнерства у области спорта
Партнерства за сарадњу у области спорта и Мала партнерства у области спорта су две врсте пројеката сарадње
усмерених на испуњавање приоритета Еразмус+ програма у области спорта и спровођење кључних стратешких
докумената ЕУ за спорт, као што су ЕУ радни план за спорт (2021−2024) и Препорука Савета ЕУ о физичким
активностима корисним за здравље. У овим пројектима могу сарађивати различите врсте организација активних
у области спорта, али и организације из области образовања, обука, младих и других сектора.
Сваки предлог пројекта се мора подвести под један
од унапред дефинисаних програмских приоритета
које је Европска комисија одредила за 2022. годину
а који су прецизно описани у Програмском водичу
за Еразмус+ програм (стр. 200 - 206). Тај приоритет
може бити хоризонтални (општи, заједнички за
све области програма) или специфични приоритет
за област спорта. Хоризонтални приоритети
су: инклузија и различитост у свим областима
образовања, обуке, омладине и спорта; заштита
животне средине и борба против климатских
промена; дигитална трансформација кроз развој
дигиталне спремности, отпорности и капацитета;
заједничке вредности, грађански ангажман и
партиципација. Специфични приоритети за област
спорта су: подстицање здравих животних стилова
за све, промоција интегритета и вредности у спорту,
промоција образовања у спорту и кроз спорт,

борба против насиља, расизма, дискриминације и
нетолеранције у спорту.
Пројекти Партнерстава за сарадњу и Малих
партнерстава у области спорта се међусобно
разликују по могућем броју организација које чине
партнерство, могућем трајању и буџету пројекта,
као и очекиваним резултатима. Мала партнерства
су осмишљена као први корак у сарадњи
организација на европском нивоу и имају циљ да
путем једноставнијих административних процедура,
краћег трајања пројеката и флексибилнијих формата
омогуће приступ Еразмус+ програму организацијама
које до сада нису у њему учествовале, као и
мањим актерима са слабијим организационим
капацитетима. Такође, Мала партнерства теже да
подрже инклузију група са смањеним могућностима
и појединаца до којих је теже доћи.

Позив се расписује засебно за пројекте Партнерстава за сарадњу и Малих партнерстава, а у наставку су
главна правила конкурисања:

ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА
ID позива: ERASMUS-SPORT-2022-SCP;
Минимум 3 организације из 3 различите државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму; организације
из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму могу учествовати ако доносе есенцијалну додатну
вредност пројекту;
Трајање пројекта: од 12 до 36 месеци;
Буџет пројекта (фиксно): 120.000 евра, 250.000 евра или 400.000 евра.
Рок за подношење: 23. март 2022. године у 17 часова по средњоевропском времену

МАЛА ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ID позива: ERASMUS-SPORT-2022-SSCP;
Минимум 2 организације из 2 различите државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму; препоручује
се учешће бар једног локалног/регионалног спортског клуба;
Трајање пројекта: од 6 до 24 месеца;
Буџет пројекта (фиксно): 30.000 евра или 60.000 евра;
Рок за подношење: 23. март 2022. године у 17 часова по средњоевропском времену.
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ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У овој новој врсти пројеката унутар спортске компоненте Еразмус+ програма, подржавају се пројекти
међународне сарадње засновани на мултилатералним партнерствима између организација активних у
области спорта у државама чланицама ЕУ, трећим земљама придруженим Програму и трећим земаљама које
не учествују пуноправно у Програму. Када је реч о земљама које не учествују пуноправно у Програму, у позиву
за 2022. годину у овој врсти пројеката могу учествовати једино организације из Региона 1 (Западни Балкан).
Циљ ових пројеката је да подрже спортске активности и спортске политике у трећим земљама које не
учествују пуноправно у Програму као средство за промоцију вредности и као образовни алат за промоцију
личног и друштвеног развоја појединаца и изградњу кохезивнијих заједница. Ови пројекти ће имати за
циљ подизање капацитета основних спортских организација, подстицање бављења спортом и физичком
активношћу у трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму, промоцију друштвене инклузије кроз
спорт, промоцију позитивних вредности кроз спорт (као што су фер-плеј, толеранција, тимски дух), неговање
сарадње између различитих делова света кроз заједничке иницијативе.

ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ID позива: ERASMUS-SPORT-2022-CB
Минимум четири организације из три земље, и то: најмање по једна организација из две различите државе чланице
ЕУ и/или треће земље придружене Програму и најмање две организације из минимум једне треће земље која не
учествује пуноправно у Програму; број организација из земаља чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму
не сме бити већи од броја организација из земаља које не учествују пуноправно у Програму;
Трајање пројекта: 1, 2 или 3 године;
Буџет пројекта: од 100.000 до 200.000 евра;
Рок за подношење: 7. април 2022. године у 17 часова по средњоевропском времену.
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НЕПРОФИТНИ ЕВРОПСКИ СПОРТСКИ ДОГАЂАЈИ
У пројектима Непрофитних европских спортских догађаја могу учествовати јавна тела и организације
активне у области спорта из држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених Програму. Ови пројекти
имају за циљ да подрже организацију спортских догађаја са европском димензијом, у примарно једној од
следећих области:
-

волонтирање у спорту;
социјална инклузија кроз спорт;
борба против дискриминације у спорту, укључујући равноправност полова;
подстицање учешћа у спорту и физичкој активности.

ID позива: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE;
Рок за подношење: 23. март 2022. године у 17 часова по средњоевропском времену.
Могуће су три категорије пројеката (догађаја) за које важе следећа правила:

ЕВРОПСКИ ЛОКАЛНИ ДОГАЂАЈИ – ТИП 1
Минимум три организације из три различите државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму и
максимум пет организација из пет различитих држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених Програму, од
којих је једна подносилац а остале пуноправни партнери;
Најмање по један догађај у свакој од земаља учесница (локални учесници);
Буџет пројекта (фиксно): 200.000 евра.

ЕВРОПСКИ ЛОКАЛНИ ДОГАЂАЈИ – ТИП 2
Минимум шест организација из шест различитих држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених Програму,
од којих је једна подносилац а остале пуноправни партнери;
Најмање по један догађај у свакој од земаља учесница (локални учесници);
Буџет пројекта (фиксно): 300.000 евра.

ЕВРОПСКИ ДОГАЂАЈИ
Минимум десет организација из десет држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених Програму, од којих је
једна подносилац а остале имају статус придружених партнера;
Један догађај у земљи организације подносиоца у коме учествује најмање десет организација из десет држава
чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених Програму (укључујући организацију подносиоца);
Буџет пројекта (фиксно): 450.000 евра.

Независно од категорија, пројекат може трајати 12 или 18 месеци.
Додатне информације
Детаљније информације о активностима које могу добити финансијску подршку у оквиру спортске компоненте Еразмус+
програма, условима и начину пријаве пројеката доступне су у Програмском водичу за Еразмус+ програм за 2022. годину:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
док се конкурс објављује на порталу Европске комисије Funding and tender opportunties:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
За сва даља питања у вези са пријавом пројеката, можете се обратити Информативном центру Фондације Темпус
као и колегама у Извршној агенцији агенцији за образовање и културу путем мејла: EACEA-SPORT@ec.europa.eu.
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Могућности за појединце, наставнике,
стручњаке, практичаре и остале
активности Фондације Темпус
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МОГУЋНОСТИ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ, НАСТАВНИКЕ,
СТРУЧЊАКЕ, ПРАКТИЧАРЕ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС
Фондација Темпус својим радом учествује у промовисању и спровођењу образовних програма Европске уније,
других образовних програма, као и различитих програма сарадње намењених свим нивоима образовања и
подршци младима у Републици Србији кроз развој, конципирање и имплементацију пројеката чији је циљ
унапређење квалитета формалног и неформалног образовања и развој људских ресурса.
Поред промовисања и спровођења Еразмус+ програма у Републици Србији, Фондација Темпус реализује
бројне активности намењене представницима установа и организација у области образовања и младих у
Србији, али и ученицима, студентима и младима.

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС
У Информативном центру Фондације Темпус
свим појединцима, установама и организацијама
доступне
су
релевантне
информације
о
могућностима
учествовања
у
програмима
чији је циљ подршка систему образовања
и рада с младима. Информативни
центар
је
грађанима
доступан
сваког радног дана, на адреси
Теразије 39, од 10 до 18 сати.
Поред информација о програму
Еразмус+ и могућностима и
начинима за учествовање у
њему, у Информативном центру
се могу добити информације о
могућностима за стипендирање
мобилности студената, младих,
запослених у школама и на
високошколским
установама,
о
могућностима за унапређење рада васпитнообразовних установа, информације о образовним
системима у Србији и Европи, о коришћењу Europass
алата за представљање вештина и компетенција,
о ресурсима и активностима подршке у области
каријерног вођења и саветовања (КВиС), као и
осталим активностима Фондације Темпус, све са
циљем подршке и развоја система образовања у
Републици Србији.

Такође, Инфо центар пружа подршку и страним
студентима заинтересованим за студирање у Србији
кроз информације о образовном систему, доступним
акредитованим
високошколским
установама
и програмима, општим информацијама у
вези са животом у Србији, програмима
стипендирања и друго.
Поред Информативног центра,
у ком се, осим појединачних
информисања, организује и
велики број догађаја груписаних
у месечне активности, програм
промоције
мобилности
и
подршке
заинтересованим
појединцима
за
мобилност
обухвата и инфо дане, презентације
на
високошколским
установама,
могућност електронског информисања
путем е-поште, вебинара и телефонско
информисање. На адреси https://tempus.ac.rs/
sta-radimo/info-centar/ могуће је пратити
најаве месечних активности које се реализују
у Информативном центру, као и најаве инфо
дана, догађаја, сајмова, презентација и других
активности у којима учествују представници
Фондације Темпус.

ИНФО
ЦЕНТАР
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МОГУЋНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА НАСТАВНИКЕ,
СТРУЧЊАКЕ И КАРИЈЕРНЕ ПРАКТИЧАРЕ
АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС

EUROGUIDANCE ЦЕНТАР

Фондација Темпус од школске 2018/2019. године
реализује осам акредитованих семинара који се
налазе у Каталогу програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021. и 2021/2022. годину:

У оквиру Фондације Темпус, од 2013. године
функционише национални центар Еuroguidance –
Европске мреже за подршку каријерном вођењу и
саветовању, који је део Еразмус+ програма.

1.

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи;

2.

Каријерно информисање ученика и европски
Europass алати за представљање вештина и знања;

3.

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена
вештина и представљање послодавцима;

4.

Унапређење квалитета активности каријерног
вођења кроз ефикасно планирање рада школског
тима за каријерно вођење и саветовање/
професионалну оријентацију;

5.

Унапређење компетенција наставника и стручних
сарадника за спровођење активности каријерног
вођења и саветовања;

6.

eTwinning за почетнике – први кораци;

7.

Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу
унапређења коришћења ИКТ-а у настави;

8.

Употреба ИКТ алата у циљу унапређивања наставе.

Примарни корисници услуга Еuroguidance центра
су стручњаци из области каријерног вођења и
саветовања (КВиС), међу којима су доносиоци
одлука на националном и локалном нивоу, каријерни
саветници и практичари – педагози, психолози,
наставници и образовне установе које реализују
програме каријерног вођења и саветовања. Поред
тога, део активности Еuroguidance центра посвећен
је и заинтересованим ученицима, студентима,
наставницима, запосленим или незапосленим
лицима – пре свега путем информација које мрежа
објављује о програмима образовања и усавршавања
у Европи и о могућностима подршке у процесу
каријерног вођења и саветовања.
Информације о Еuroguidance мрежи и њеним
активностима у Србији, доступне су на сајту:
www.euroguidance.rs.

Термини и места одржавања свих акредитованих семинара Фондације Темпус се објављују
периодично на сајтовима www.erasmusplus.rs и www.euroguidance.rs, а формулишу се у складу
са интересовањима исказаним кроз попуњавање регистрационих формулара доступних на
поменутим сајтовима.
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РЕСУРСИ ЗА КАРИЈЕРНЕ ПРАКТИЧАРЕ

EUROPASS ЦЕНТАР

Национални Еuroguidance центар организује
годишњу националну конференцију која окупља
све кључне актере система каријерног вођења
и саветовања, национално такмичење добрих
пракси у области КВиС, спроводи акредитоване
семинаре у области каријерног вођења и
саветовања, организује студијске посете за
каријерне практичаре а спроводи и друге
активности попут индивидуалних консултација са
активним тимовима за КВИС-а у циљу унапређења
активности каријерног вођења и саветовања у
школама и организацијама у области образовања
и младих, објављивања материјала - приручника и
базе примера добре праксе и слично.

Фондација Темпус – Europass центар је контакт
тачка за појединце, организације и установе
из Србије који желе да користе Europass алате
или да се о њима информишу. Међу основне
активности Europass центра убрајају се промоција,
информисање, пружање подршке и спровођење
обука у вези са коришћењем Europass алата, као и
издавање Europass докумената о мобилности.

Више информација о свим активностима и
ресурсима доступно је на:
https://euroguidance.rs/aktivnosti/.

Нови Europass напушта концепт сета докумената
и постаје јединствени електронски портфолио са
низом различитих функционалности. Ученици,
студенти, млади, запослене особе, особе које
траже посао и сви заинтересовани могу да
креирају и унапређују свој Europass профил у
ком могу да једноставно и лако припреме своју
радну биографију и пропратно писмо за конкурс,
али и чувају релевантну документацију у личној
библиотеци и прате своје апликације за посао,
учење и усавршавање на потпуно безбедан
начин и уз пуно осигурање заштите личних
података. Europass документ о мобилности који
издају национални Europass центри детаљније
описује знања и вештине које је појединац стекао
током организованог боравка у иностранству у
сврху учења или рада.

Europass обухвата сет бесплатних и безбедних
онлајн алата и информација који помажу
појединцима да управљају својим образовањем
и каријером. Europass алати омогућавају јасно и
доследно приказивање вештина, квалификација
и знања на чак 29 језика потпуно бесплатно.

Ближе информације о Europass алатима и
документима, као и активностима Europass центра
у Србији, доступне су на сајту www.europass.rs.
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МОГУЋНОСТИ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ,
БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ И МЛАДЕ

БАЗА ОБРАЗОВНИХ МОГУЋНОСТИ
OBRAZOVANJE.RS
Циљ базе образовних могућности https://www.
obrazovanje.rs/sr јесте да омогући поуздано и
објективно информисање о образовном систему у
Републици Србији. На једном месту, на лако претражив
начин, база нуди све потребне информације у вези са
образовањем, а посебно оне неопходне при доношењу
одлуке о наставку школовања.
За будуће бруцоше и студенте
База омогућава проналажење и поређење свих
акредитованих установа и програма уз доступне
директне линкове ка сајтовима високошколских
институција, на којима се могу пронаћи додатни
подаци и проверити процедура уписа. Уз то,
доступне су и информације о расположивим
стипендијама, како за студије у нашој земљи,
тако и за размене или целокупне студије у
иностранству, као и локације домова и други
ресурси корисни током студија.
Избор средње школе
На овом сајту се могу једноставно претражити
све средње школе у Србији, њихови образовни
профили, сазнати на којим језицима се настава
изводи и који ученички домови су на располагању
средњошколцима.
АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА
У склопу активности Информативног центра
Фондације Темпус и Euroguidance центра, свим
заинтересованим ученицима завршних разреда
основних и средњих школа, али и њиховим
родитељима и наставницима доступан је велики број
групних и индивидуалних активности чији је циљ да
подрже ученике у процесу транзиција. Активности се
реализују у форми предавања, радионица, вебинара
и индивидуалних консултација на теме: доношење
одлука у вези са даљим образовањем, савладавање
треме пред завршни/пријемни испит, смернице
за састављање радне биографије (CV-ја) и сл.
Информисање и пријављивање за ове активности
врши се путем сајтова:
www.tempus.ac.rs i www.obrazovanje.rs/upis.

МОГУЋНОСТИ ЗА МЛАДЕ – EURODESK ЦЕНТАР
Од 2019. године у оквиру Фондације Темпус
функционише Национални центар европске
мреже Eurodesk, који пружа бесплатне,
квалитетне и проверене информације о
могућностима за мобилност младих кроз
програме Европске уније Еразмус+ и Европска
иницијатива за солидарност, али и програме,
пројекте, догађаје, платформе, конкурсе и
финансијске подршке које спроводе друге
организације, институције, фондације, мреже
и иницијативе, који су доступни младима из
европских земаља. Eurodesk такође охрабрује
активно грађанство младих и развој политика
за младе.
Наведене прилике за мобилност могу се
претраживати путем Eurodesk сајта www.eurodesk.eu
и онлајн базе могућности доступне на:
https://programmes.eurodesk.eu/.

Eurodesk уређује Европски портал за младе (European Youth Portal), који пружа информације на
теме које су важне младима, попут образовања,
запошљавања,
волонтирања,
путовања,
активног учешћа у друштву, културе, социјалне
укључености, здравља и спорта. Портал је
доступан на адреси:
https://europa.eu/youth/home_en.
Национални Eurodesk центар у Србији доступан је
и пружа информације свим младима и особама
које раде са младима путем Информативног
центра Фондације Темпус.

YOUTHPASS

DiscoverEU ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ОСАМНАЕСТОГОДИШЊАКЕ
DiscoverEU је иницијатива Европске уније која
пружа могућност осамнаестогодишњацима, а
посебно младима са смањеним могућностима,
да индивидуално или групно путују по европским
државама, уче о новим културама, склапају
пријатељства са младима из других земаља и
упознају се са европским вредностима и културним
диверзитетом. Осим тога, ова иницијатива настоји
да унапреди и развије вештине и компетенције
младих, као и да их подстакне на коришћење
одрживих видова транспорта и повећа свест о
значају очувања животне средине. DiscoverEU је
постао део Еразмус+ програма 2021. године.
Попут својих вршњака из земаља 27 земаља
чланица Европске уније, Норвешке, Исланда,
Лихтенштајна, Северне Македоније и Турске, и
млади осамнаестогодишњаци из Србије ће по први
пут у 2022. години имати прилику да се пријаве на
конкурсе за добијање путних карата за путовање
по Европи. Добитници путних пропусница моћи ће
да путују у барем једну од горе наведених земаља,
и то коришћењем воза као одрживог превозног
средства или неког другог вида транспорта
уколико је то потребно и оправдано. Путовања
младих могу трајати максимално 30 дана. За
више информација о предстојећим конкурсима и
условима учешћа пратите сајт Еразмус+ програма
у Републици Србији: www.erasmusplus.rs.
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Фондација Темпус пружа подршку организацијама
приликом спровођења процеса учења и издавања
Youthpass потврде о учењу. Youthpass представља
процес активног промишљања о ономе што су
учесници током активности мобилности у области
младих научили, као и могућност да све то запишу
и употребе путем потврде која описује њихове
компетенције и способности, стечене током учешћа у
Еразмус+ пројектима у области младих. Youthpass је
направљен како би се осигурало веће препознавање
и признатост компетенција стечених неформалним
учењем у току пројеката реализованих кроз програм
Еразмус+ Млади у акцији. Youthpass потврда је
инструмент путем кога се стечена знања и вештине
процењују на основу 8 кључних компетенција. На
крају процеса издавања Youthpass-а, учесници могу
освестити стечене компетенције и показати резултате
свог учења. Потврде издају организације или особе
које раде с младима, а које су укључене у пројекат.
Зависно од врсте пројекта ову улогу може да преузме
организатор активности (координатор, тренер,
ментор итд.), као и млада особа или омладински
радник који је учесник у том процесу. Youthpass не
треба да буде само потврда учешћа у пројекту, већ и
потврда наученог.
Више информација о Youthpass-у можете пронаћи на
сајту Фондације Темпус:

https://erasmusplus.rs/mladi/youthpass/.
YOUTH WIKI

Youth Wiki је европска онлајн енциклопедија о
националним политикама за младе у различитим
европским земљама. Садржи базу података о
националним структурама, политикама и акцијама
које подржавају младе људе.
Младима из Србије, као и особама које раде
са младима, доносиоцима одлука и свим
заинтересованим појединцима, организацијама и
установама, путем Youth Wiki платформе доступна
је база података из 33 европске земље, разврстаних
у тематске целине: управљање политикама
за младе, образовање и обуке, волонтерске
активности, здравље и благостање, запошљавање
и предузетништво, креативност и култура,
социјална укљученост, млади и свет, партиципација,
омладински рад.
Захваљујући укључивању Србије у ову иницијативу,
током 2020. године на Youth Wiki платформи су
постали доступни и подаци о политикама за младе у
нашој земљи и ови подаци ће бити редовно ажурирани
и у наредном периоду.
Више информација о Youth Wiki платформи, доступно
је на сајту Фондације Темпус:
https://erasmusplus.rs/mreze-i-inicijative/youth-wiki/
а самој платформи могуће је приступити путем
следећег линка:
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki.
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МОГУЋНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ И ЗАПОСЛЕНЕ НА
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

МОБИЛНОСТ КРОЗ ПРОГРАМЕ
ЕРАЗМУС+ И CEEPUS

Студентима, наставном и административном
особљу високошколских установа из Србије
програми Еразмус+ и CEEPUS пружају прилику
за стипендирану мобилност која се реализује на
високошколским установама у Европи а и шире.
Еразмус+ студентима нуди могућност одласка на
стипендиране студентске размене и стручне праксе
током свих нивоа студија (од основних до докторских),
као и могућност уписа на целокупне мастер програме.
Програм CEEPUS омогућава размене студената
основних, мастер и докторских студија са државних
високошколских установа у Србији на партнерским
институцијама у средњој и југоисточној Европи.
Уз могућности дужег боравка од једног или два
семестра, студентима се пружа и могућност
краткорочних боравака у трајању до три месеца
ради истраживања и писања завршног рада или
тезе, као и тзв. краткорочне екскурзије за боравак
на летњим или зимским школама.
Наставном и административном особљу државних
институција поменути програми омогућавају
подршку за реализацију мобилности чија је сврха
учествовање у настави, извођење предавачких
или менторских активности или професионално
усавршавање.

Више информација о наведеним програмима,
доступно је на веб-адресама: https://erasmusplus.
rs/stipendije/ одељак стипендије и www.ceepus.rs,
укључујући и брошуру Стипендије коју је могуће
бесплатно преузети на следећем линку:
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/.
У брошури су обједињене информације о
наведеним могућностима, при чему је за
сваку од расположивих опција представљена
листа корака потребних за информисање и
пријављивање на жељени програм.
Поред мобилности кроз програме Еразмус+ и
CEEPUS на основу билатералних, међународних
уговора о сарадњи у домену образовања, сваке
године расписују се позиви за стипендиране
академске размене и студијске боравке студената,
истраживача, академског особља и других
кандидата из Републике Србије на иностраним
образовним, научним и другим институцијама.
Отворени
позиви
за
сваку
појединачну
стипендијску могућност се објављују на званичној
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, са
ближим информацијама о главним аспектима
одређеног конкурса попут услова, рокова, начина
аплицирања, стипендијског обухвата, потребне
документације, надлежне контакт особе и других
формалних података.

АЛУМНИ МРЕЖА ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС
Као подршку алумнистима програма, Фондација Темпус је, у сарадњи с делегацијом Европске уније у Србији,
2010. године оформила мрежу алумниста програма за кориснике из Србије. Активности Алумни мреже су пре
свега усмерене на ширење могућности запослења стипендиста у Републици Србији кроз организацију каријерних
догађаја и обавештавање алумниста о конкурсима заинтересованих компанија. Такође, Фондација Темпус
од 2013. године активно учествује у организацији догађаја са циљем окупљања нових стипендиста, њиховог
информисања и умрежавања, као и размене информација и искустава с колегама алумнистима који су били
на студијама у иностранству. Уз то, улога Алумни мреже је и да помогне стипендистима уколико се сусретну с
проблемима током својих студијских боравака и олакша размену информација током и након студија.
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МОГУЋНОСТИ ЗА СТРАНЕ
СТУДЕНТЕ
СТУДИРАЈ У СРБИЈИ
Иницијатива „Студирај у Србији”, коју реализује
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја уз подршку Фондације Темпус, креирана
је у циљу представљања високог образовања
у Србији иностраним студентима и повећања
њиховог броја у Србији, као и у сврхе унапређења
услуга за стране студенте који студирају у Србији.
Активности које се спроводе у оквиру иницијативе
обухватају информисање страних студената путем
друштвених мрежа и електронске поште или уживо
у просторијама Информативног центра Фондације
Темпус, затим издавање и дистрибуцију каталога
акредитованих студијских програма и установа,
публикација и промотивних материјала, као и
одржавање месечних вебинара за стране студенте.

Страним студентима је на располагању брошура
Study in Serbia са каталогом свих акредитованих
студијских програма на енглеском језику,
практичним информацијама о животу у Србији,
смештајним капацитетима, трошковима живота
и другим важним обавештењима. У сличне
сврхе доступан је и портал StudyInSerbia.rs,
са базом образовних могућности за стране
студенте која омогућава једноставну претрагу
свих акредитованих институција и студијских
програма на српском и другим језицима и
информативно-промотивним материјалима у
електронској форми.

ДОДАТНИ РЕСУРСИ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ,
УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
EURYDICE МРЕЖА
Eurydice мрежа информише о образовним системима и политикама у Европи; а чине је 42 националне јединице
са седиштем у 38 земаља које учествују у програму Еразмус+. Од 2014. године, у оквиру Фондације Темпус,
налази се и национална јединица ове мреже.
Путем Eurydice мреже прикупљају се подаци о томе како су регулисана питања значајна за систем образовања
у различитим земљама Европе. На основу прикупљених података, мрежа издаје бројне публикације (тематски
извештаји, серије Подаци и бројеви, серије кључних података и компаративне студије). Осим публикација,
преко Eurydice мреже можете приступити свеобухватним описима образовних система држава које су део
мреже, и то одабиром прегледа државе или теме. Због свега наведеног, публикације и извештаји Eurydice
мреже могу послужити као значајна база ресурса за теме пројеката у оквиру Еразмус+ програма.

Више информација можете пронаћи на нашој адреси:
https://erasmusplus.rs/mreze-i-inicijative/eurydice/.
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МОГУЋНОСТИ УЧЕШЋА У CEEPUS III ПРОГРАМУ

CEEPUS МРЕЖЕ

Средњоевропски
програм
универзитетске
размене (CEEPUS III) није део Еразмус+ програма,
већ представља засебан програм заснован на
међународном споразуму, који омогућава академску
размену студената и наставног особља са државних
високошколских установа из Републике Србије
на институцијама у државама потписницама
споразума: Аустрији, Чешкој, Мађарској, Пољској,
Румунији, Северној Македонији, Албанији,
БиХ, Бугарској, Молдавији, Црној Гори,
Хрватској, Словачкој и Словенији.

Академске размене се у оквиру CEEPUS III програма
првенствено одвијају у оквиру институционалних
мрежа.
Мреже
представљају
партнерства
високошколских установа из земаља чланица
CEEPUS програма и усмерене су ка истраживању
одређеног подручја од заједничког значаја за
све институције учеснице конкретне мреже. Ова
партнерства су груписана према ширим тематским
областима. CEEPUS мреже се пријављују на
период од једне академске године и чине
их најмање три високошколске установе
из три CEEPUS државе-чланице, при
чему једна установа увек има улогу
координатора мреже. Рок за пријаву
мрежа за наредну академску годину је
15. јануар, а високошколске установе
заинтересоване за учешће у CEEPUS програму се могу прикључити
већ постојећој мрежи (у том случају је
неопходно да благовремено ступе у контакт
са координатором мреже и испитају могућност
за прикључење у првом предстојећем циклусу за
пријаву мрежа), или учествовати у формирању нове
мреже. У раду CEEPUS мрежа могу учествовати и уже
организационе јединице високошколске установе
(катедре, смерови, департмани).

Студенти у оквиру CEEPUS III
програма имају могућност да
академску размену реализују у виду
дужих кредитних мобилности (нпр.
вишемесечни/семестарски боравци),
у виду краћих истраживачких боравака
(нпр. израда завршних радова/теза), као
и да учествују у посебним активностима
(летња/зимска школа), док је сврха боравка
наставног особља спровођење предавачких
активности. Свака држава учесница у CEEPUS
III програму обезбеђује стипендије за долазне
кандидате из партнерских земаља, као и евентуалне
додатне погодности (смештај у дому, исхрана по
бенефицираној цени и сл, што се разликује од државе
до државе).
МРЕЖНЕ И ВАНМРЕЖНЕ (FREEMOVER)
МОБИЛНОСТИ
Иако се мобилности у оквиру CEEPUS III програма
одвијају првенствено у оквиру институционалних
мрежа,
одређени
број
неискоришћених
стипендијских месеци може се доделити и
кандидатима изван мрежа. Ове тзв. freemover
мобилности се могу спроводити у ограниченом
обиму, под одређеним условима и између
институција које су прихватљиве за учешће у
програму, а кандидати који на овај начин аплицирају
у пријави прилажу додатну документацију.
Пријављивање за мобилност и ближе информације
о различитим аспектима програма доступне су
на адреси http://www.ceepus.info, као и на адреси
http://www.ceepus.rs.

Пријаву
мреже
на
http://www.ceepus.info
платформи врши институција координатор, док
партнерске институције прилажу у пријави само
одређена стандардизована документа којим се
обавезују на поштовање правила програма. Ближе
информације о процесу пријаве мрежа се могу
наћи на адреси https://tempus.ac.rs/sta-radimo/
ceepus/ceepus-mreze/prijava-mreza/ и на главној
платформи програма: http://www.ceepus.info.
ОБЛИЦИ МОБИЛНОСТИ
Имајући у виду специфиичне епидемиолошке
околности у вези са пандемијом COVID-19, а у жељи
да додатно подрже академску размену у неизвесним
околностима током академске 2021/2022. године,
поједине државе учеснице поред традиционалног,
физичког облика мобилности подржавају и академску
размену у виртуелном и/или комбинованом облику.
Потребно је имати у виду да CEEPUS канцеларије ове
опције пружају долазним кандидатима.
Информације о томе које државе су увеле ове
погодности, у ком облику и под којим условима,
заинтересовани кандидати могу сазнати
на www.ceepus.info сајту, као и директним
слањем упита путем мејла Националној CEEPUS канцеларији (НЦК) земље у којој желе да
мобилност реализују. Контакти и мејл адресе
свих НЦК налазе су на адреси:
https://www.ceepus.info/content/contact.
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К О Н ТА К Т И
Фондација Темпус
Жабљачка 12, Београд, Србија
Тел: 011/3342-430
www.tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs
Инфо центар Фондације Темпус
Теразије 39, I спрат, Београд
Тел: 011/3342-430
На располагању су вам следеће и-мејл адресе путем којих нам се можете обратити, у
зависности од теме која вас интересује:
Информативни центар Фондације Темпус (за опште информације у вези са Еразмус+
програмом, могућностима за стипендирање мобилности, PIC i OID бројевима,
догађајима и активностима Фондације Темпус): info@tempus.ac.rs
Еразмус+ пројекти у високом образовању: higher-education@tempus.ac.rs
Еразмус+ пројекти у општем и стручном образовању: schools-vet@tempus.ac.rs
Еразмус+ пројекти за институције које се баве образовањем и обукама одраслих:
adult-education@tempus.ac.rs
Еразмус+ пројекти за младе: youth@tempus.ac.rs

CEEPUS програм: ceepus@tempus.ac.rs
eTwinning: etwinning@tempus.ac.rs
Euroguidance мрежа: euroguidance@tempus.ac.rs
Europass центар: europass@tempus.ac.rs
Eurodesk центар: eurodesk@tempus.ac.rs
Eurydice мрежа: office@tempus.ac.rs
Алумни мрежа Фондације Темпус: alumni@tempus.ac.rs
База образовних могућности: portal-obrazovanje@tempus.ac.rs
За сву осталу кореспонденцију која није директно повезана са Еразмус+ програмом,
можете користити адресу Фондације Темпус: office@tempus.ac.rs.

www.tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs
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ELEMENTI PODRŠKE RAZVOJU OBRAZOVANJA
F ONDAC I J A

F ONDAC I J A

TEMPUS

Erazmus+
program

TEMPUS

Ft

F ONDAC I J A

TEMPUS

Fondacija
Tempus

F ONDAC I J A

TEMPUS

Pm

Šm

Vm

Om

Sp

Sm

Ed

He

Eg

Kt

Mobilnost za
škole, opšte
obrazovanje

Mobilnost za
stručno
obrazovanje

Mobilnost za
obrazovanje
odraslih

Strateška partnerstva
za opšte, stručno i
obrazovanje odraslih

Strateška
partnerstva u
oblasti mladih

Eurydice
Podaci o
obrazovnim
sistemima u Evropi

HERE
Stručni tim za
reformu visokog
obrazovanja

Euroguidance
mreža za podršku
karijernom vođenju
i savetovanju

Kontakt tačka za
strane studente

Ec

Mr

Sv

Ik

Dm

Ta

In

eT

Žm

Te

Sz

Ss

Id

Po

Op

Mp

Pp

Tp

Wb

Ks

Ep

Ak

Erazmus povelja za
visoko obrazovanje

Žan Mone

Monitoring
projekata

Mobilnost
omladinskih
radnika

Strateška partnerstva
u visokom
obrazovanju

Tempus program

Obuke za pisanje i
sprovođenje
projekata

Izgradnja
kapaciteta u oblasti
rada sa mladima

Savezi
sektorskih veština

Savezi znanja

Traženje
partnera za
projekte

Vebinari za
korisnike
programa

Projekti dijaloga
mladih

Nacionalni i
regionalni info
dani o Erasmus+
projektima

Stručne
konferencije i
seminari

Tematske
analize iz oblasti
obrazovanja

Podrška razvoju
obrazovanja

EPALE
Platforma za
obrazovanje
odraslih

PROJEKTI

Visokoškolske
ustanove

Škole i
predškolske
ustanove

St

Em

Ce

Mm

Tu

CEEPUS program
univerzitetske
razmene

Mogućnosti
za mobilnost
mladih

Mogućnosti
za trening i
umrežavanje
omladinskih radnika

Ey

Sr

Ob

Kv

Un

Es

Rp

Ic

Ok

It

Yp

Eu

Jp

Cv

Youthpass
potvrda

Europass
Evropski pasoš
veština

Jezički pasoš

Europass
Radna
biografija

Simbol elementa

Fondacija
Tempus

Mobilnost
u visokom
obrazovanju

Naziv elementa

Podrška
internacionalizaciji
visokog
obrazovanja

Podrška
omladinskim
politikama

Akreditovane
radionice
stručnog
usavršavanja

eTwinning
Portal za saradnju
škola i predškolskih
ustanova

Podrška
unapređenju
nastave

Stipendije
Razmene studenata i
akademskog osoblja

Evropski portal za
mlade

Podrška
korišćenju IKT
alata u nastavi

Preduzeća

Organizacije
i institucije
aktivne u polju
mladih

ЕПАЛЕ
Србија

Organizacije
civilnog
društva

StudyinSerbia.rs
Baza obrazovnih
mogućnosti za strane
studente

Radionice i
predavanja za
učenike i
studente

Eurodesk

PODRŠKA POLITIKAMA

Ustanove za
obrazovanje
odraslih

FONDACIJA

TEMPUS

Ciljna grupa

Cb

Izgradnja kapaciteta
u visokom
obrazovanju

Ft

Obrazovanje.rs
Nacionalna baza
obrazovnih
mogućnosti

Informativni centar
za građane

POJEDINCI

Državni
organi i
donosioci
odluka

Mladi

Studenti

Erazmus Mundus
Zajednički
master programi

Karijernovodjenje.rs
Baza resursa za
karijerno vođenje

Online kurs
za karijerne
praktičare

