
Логика КА2 буџета и 
пријавни формулар
Партнерства за сарадњу (KA220)
Мала партнерства у области младих (KA210)

КА2 радионица 30.06.2022.



01

02

03

04

Причаћемо о:

Општим информацијама о могућим 
активностима у КА2 пројектима

Новом моделу КА2 финансирања

Приступу планирању трошкова

Пријавном формулару КА2
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Правила учествовања

КА210 МАЛА ПАРТНЕРСТВА

БРОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈМАЊЕ 2 ИЗ 2 РАЗЛИЧИТЕ ЗЕМЉЕ

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

6-24 МЕСЕЦА

КА220 ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ

БРОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЈМАЊЕ 3 ИЗ 3 РАЗЛИЧИТЕ ЗЕМЉЕ

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

12-36 МЕСЕЦИ



Правила учествовања

КООРДИНАТОР ИЗ СРБИЈЕ ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

ПАРТНЕР ИЗ СРБИЈЕ

МЕСТО ОДРЖАВАЊА АКТИВНОСТИ

КООРДИНАТОР ПОДНОСИ ПРИЈАВУ 
НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ

СВЕ ЗЕМЉЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕКАТ
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Још једном, ко може да учествује?

03
Било која јавна или приватна организација 
из држава чланица ЕУ, трећих земаља 
придружених Програму (раније познате као 
програмске земље) или трећих земаља које 
не учествују пуноправно у Програму (раније 
познате као партнерске земље) 

За организације из трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму доказује
се додатна вредност, али резултат не
угрожава пројектну пријаву

Организације из трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму могу да
буду партнери само у Партнерствима за
сарадњу (не и у Малим партнерствима),
али не улазе уминимум конзорцијума

Састав партнера може утицати на 
резултате селекције Вашег пројекта, јер 
капацитет  да се пројекат спроведе 
мора доћи из конзорцијума



Могуће врсте активности

• Управљање пројектом: активности планирања, координације и праћења 
пројекта, укључујући сарадњу између пројектних партнера (организациони и 
административни задаци, виртуелни састанци међу партнерима, припреме 
материјала намењеног комуникацији и мањих материјала за учење, припрема и 
праћење учесника који учествују у активностима, потписивање уговора између 
партнера, евалуација пројекта, итд.)

• Спровођење пројекта: догађаји умрежавања, развој нових ”алата”, састанци, 
радне сесије за размену пракси и развијање резултата, обуке омладинских 
радника (под условом да њихово учешће доприноси постизању циљева пројекта)

• Промотивне и активности промовисања пројектних резултата: организовање 
конференција, промо сесија, догађаја намењених дељењу и промоцији резултата 
пројекта



Буџет се не генерише сам, већ 
се бира једна од понуђених 

паушалних сума!



КА210 
МАЛА 

ПАРТНЕРСТВА

30.000 ЕВРА 60.000 ЕВРА



КА220
ПАРТНЕРСТВА ЗА 

САРАДЊУ

120.000 
ЕВРА

250.000 
ЕВРА

400.000 
ЕВРА



Расположиви годишњи буџет за 2022. годину
КА220 ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ

• Оквирни годишњи буџет за 2022.
у Србији: око 400 000 евра за све
одобрене пројекте

• Максимални буџет по пројекту:
400 000 евра

КА210МАЛА ПАРТНЕРСТВА

• Оквирни годишњи буџет за 2022.
у Србији: око 120 000 евра за све
одобрене пројекте

• Максимални буџет по пројекту:
60 000 евра



Од 2022: Прелазак са 
јединичних трошкова на 
паушални износ и у 

Партнерствима за сарадњу
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Паушални износи у КА2 пројектима

Приликом планирања пројеката, 
потребно је да се одабере јединствени 
паушални износ прикладан за 
покривање трошкова пројеката на 
основу потреба и циљева пројекта.

Бира подносилац пријаве у пријавном 
формулару.

Одобрени буџет евалуатори процењују у
односу на опис у пријави.

Ако пројекат буде одабран за 
финансирање, тражени паушални 
износ постаје укупан износ одобрених 
наменских бесповратних средстава.

Није могуће умањити или повећати 
тражени износ.

Ако се одабере неадекватан износ, 
ово се сматра слабошћу пријаве због 
лоше процене пројектног тима и она 
због тога не може бити одобрена.



Примери уобичајених врста КА2 трошкова

• Хонорари за рад на пројекту

• Трошкови путовања

• Трошкови боравка

• Развој ИТ решења (платформа, вебсајт)

• Развој нових ”алата” за омладински рад

• Уређивање и публиковање материјала

• Административни трошкови итд. 



Трошкови –флексибилности и ограничења

• За трошкове подуговарања - највише 20% укупног буџета

• Не може се подуговарати управљање пројектом нити активности 
кључне за постизање циљева пројекта

Само за партнерства за сарадњу: ставка управљање пројектом
може износити највише 20% укупног буџета



Трошкови –флексибилности и ограничења
• НА контролише оствареност исхода, а не висине реално насталих трошкова – зато 

су неопходни квалитативни и квантитативни индикатори.

• Од корисника се не тражи да доставе доказе о стварно насталим трошковима. 
Међутим, како би осигурали добро финансијско управљање (ефикасност, 
економичност), треба пратити рачуноводствене процедуре у складу са 
националним законодавством и међународним стандардима.

• Не постоје прописане буџетске линије нити ограничења за одређене категорије 
трошкова (нпр . хонораре, путне трошкове итд.) али треба водити рачуна о 
трошковној ефикасности.

• У пријави се назначава тражена сума по активностима (за мала партнерства), тј. 
по радним пакетима и по активностима (за партнерства за сарадњу).

• У збиру, сви радни пакети/активности треба да изнесу тражени паушални износ.



Дефинисање буџета пројекта

Мала партнерства (KA210)

• Пројекат се конципира и буџетира кроз планиране активности. 

• Препорука је да се планирају активности:
• Управљања пројектом
• Ширења информација о резултатима пројекта
• Развоја резултата пројекта

Најважније је планирати опипљиве резултате који ће моћи дугорочно да се 
користе и од стране других организација које нису део пројекта.



Дефинисање буџета пројекта
Партнерства за сарадњу (KA220)

• Опис пројекта мора да укључи:
Ø анализу потреба
Ø детаљну методологију пројекта са јасном расподелом задатака, 
Ø финансијске аранжмане међу партнерима, 
Ø детаљан временски оквир са главним резултатима, 
Ø праћење и систем контроле 
Ø успостављање механизама за обезбеђивање благовременог спровођења 

пројектних активности.

• Комплексност пројектне пријаве у складу са траженим износом.

• Пројекат се конципира и буџетира кроз радне пакете подељене на активности 
(препорука је да се припреми до 5 радних пакета).

• Приказује се и подела буџета по партнерским организацијама.



Пример израде буџета



Gantt chart



Наменска бесповратна средства
• Фондација Темпус врши пренос средстава, у више наврата, на 

наменски рачун координатора пројекта, са којим закључује 
Уговор о додели наменских бесповратних средстава

• Координатор пројекта, у динамици коју може да утврди, 
преноси средства партнерским установама, са којима 
закључује партнерске уговоре

• Придружени партнери – не спадају у минимум конзорцијума и 
немају правну спону са пројектом нити буџет

• Средства су бесповратна само уколико су утрошена 
наменски тј. у складу са пројектном пријавом и потписаним 
Уговором (умањења за испод 70 од 100 поена за цео извештај и 
за сваки радни пакет у Завршном извештају)

• Пројекти се по одобрењу ослобађају од ПДВ-а

https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti-ka2-he/


ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР















Корисни линкови

Пријавни формулари за младе (одабрати KA210-YOU или KA220-YOU):
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-
calls/field/31047629

EU login:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-
account.htm

Претрага организација по ОИД броју:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation

Еразмус платформа пројектних резултата:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation


Питања и одговори¿?



Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Група за младе

Фондација Темпус

Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430 (опција 5)
Мејл: youth@tempus.ac.rs
Вебсајт: www.erasmusplus.rs

mailto:youth@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/


Хвала на пажњи!


