
Начин конкурисања и селекција КА2 пројеката

КА2 радионица 30.06.2022.

Еразмус+ КА2 пројекти у 
области младих



Позив за подношење KA2 пројектних пријава

Рок за предају пријава: 04.10.2022. у 12:00 часова (подне)

Формуларе за пријаву можете пронаћи oвде

Подсећање : наредни рок за предају KA2 пројеката је почетком 2023. године! 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/


Процес селекције KA2 пријава

Ф
аз
е 
се
ле
кц
иј
е

Провера испуњености 
формалних предуслова 

(eligibility check)

Провера двоструког/вишестркуког
подношења и дуплог финансирања

Оцењивање квалитета од 
стране спољних евалутора

Одлука о финансирању



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИЈАВА
Пријаве оцењује тим екстерних евалуатора!

Релевантност 
пројекта

Дизајн и 
спровођења 
пројекта

Квалитет 
партнерства и 
начина сарадње

Утицај и 
дисеминација

KA220 : 25 поена
KA210 : 30 поена

KA220 : 30 поена
KA210 : 30 поена

KA220 : 20 поена
KA210 : 20 поена

KA220 : 25 поена
KA210 : 20 поена

Два услова морају бити испуњена да би пројекат био узет у разматрање:
1. Минималан укупан број поена мора бити 60

2. Минимум половина поена за сваки критеријум



Савети за подношење КА2 пројеката

Због тога J, пре него уђете у процес развоја КА2 пројектне идеје 
проверити шта постоји у другим земљама у области рада са младима 
путем Еразмус+ платформе пројектних резултата, разговора са 

партнерима…

Шта је заједничко овим фотографијама?



• Укључити пројектне партнере у све фазе пројектног циклуса,
почевши од фазе припреме пројектне пријаве

• Поделити посао између пројектних партнера пре предаје
пројекта

• Упознати се са уговором и пропратном документацијом
• Упознати се са ИТ алатима (пријавни формулар, Е+ платформа

пројектних резултата и др.)
• Унесите све планиране активности и процес учења
• Оцените квалитет и квантитет активности

Савети за подношење КА2 пројеката



• Потребе за пројектом су слабо описане и нису описане у свим земљама
учесницама

• Поновно креирање постојећих производа – резултата пројекта
• Чланови пројектног конзорцијума немају капацитет да изведу планиране

активности
• (Не)прилагођеност пројекта оквиру програма Еразмус+ и обиму

расположивих средстава
• Генеричко попуњавање активности без детаља и мерљивих индикатора
• Недостатак повезаности са циљевима/темама релевантних политика за

младе
• Финансирање идеје из више извора без навођења разграничења у

трошковима
• Недостатак мерљивих показатеља и приказивања обима активности на

пројекту

Шта су екстерни евалуатори приметили…



• Превише активности се подуговара ван конзорцијума
• Финансирање идеје из више извора без навођења разграничења

у трошковима
• Недостатак мерљивих показатеља и приказивања обима

активности на пројекту
• Недостатак међусекторске сарадње да се ублажи проблем

младих

Шта су екстерни евалуатори приметили…



Питања и одговори¿?



Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

youth@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs
011/33 42 430, опција 5

Група за младе 



Хвала на пажњи!


