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Шта су центри за изврсност и који су 
циљеви

Организације које могу да учествују

Правила учествовања и рокови за 
пријаву

Критеријуми за оцењивање



Центри за изврсност у стручном образовању

Центри за изврсност у стручном образовању 
представљају европске платформе које имају за циљ 
да допринесу:

- регионалном развоју,

- иновацијама,

- примени стратегија паметне специјализације.



Центри за изврсност у стручном образовању

• Имају за циљ да постану покретачка снага реформи у
ВЕТ сектору, осигуравајући вештине и компетенције
високог квалитета које воде ка запошљавању и
отварању нових каријерних могућности самим тим
што су у складу са потребама иновативне, инклузивне
и одрживе економије.

• Заснивају се на приступу одоздо нагоре, укључујући
широк круг локалних актера.

• На овај начин, организације које спроводе стручно
образовање и обуке имају способност да брзо
прилагоде пружање вештина економским и
социјалним потребама које се стално мењају.



Центри за изврсност у стручном образовању

Ова иницијатива уводи европску димензију у
изврсност стручног образовања подржавајући
имплементацију ВЕТ политике ЕУ и акције
установљене са земљама чланицама,
социјалним партнерима и пружаоцима услуга
стручног образовања.



Центри за изврсност у стручном образовању:
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Предложени концепт изврсности у 
стручном образовању карактерише 
холистички приступ усмерен на ученика.

Интегративни је део екосистема вештина, 
који доприносе развоју и иновацијама.

Део је троугла знања који укључују сектор 
стручног образовања и обука, научну 
заједницу и привреду.

Принцип изврсности омогућава
ученицима да стекну стручне и кључне
компетенције, чије је пружање засновано
на осигурању квалитета.

Центри за изврсност функционишу на 
националном и транснационалном
нивоу.

Отворени су за учешће земаља са добро 
развијеним системима изврсности у 
стручном образовању, али и оним земљама 
које су у процесу развоја сличних 
приступа.



Ко може да учествује?

ü Средње стручне школе 
(државне и приватне) 
верификоване од стране 
Министарства просвете и 
други пружаоци стручног 
образовања и обука (EQF
нивои 3-8).

ü Компаније
ü Представници индустрија и 
сектора

ü Представници 
националних/регионалних власти 
задужени за квалификације

ü Истраживачки институти
ü Иновационе агенције
ü Институције задужене за 
регионални развој итд.



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

У пројектима Центара за изврсност мора да
учествује најмање 8 пуноправних партнера из 4
различите земље ЕУ или трећих земаља повезаних са
програмом (укључујући најмање две земље чланице ЕУ).

У партнерство мора да буде укључено из сваке земље:
1. најмање једно предузеће или организација која
представља индустрију или сектор и
2. најмање један пружалац стручног образовања (на
средњем и/или терцијарном нивоу).

Даљи састав партнерства треба да одражава посебну
природу предлога.



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

48 МЕСЕЦИ СА МОГУЋНОШЋУ ПРОДУЖЕЊА

ДО 4 МИЛИОНА ЕВРА

*јун 2023. године

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

РОК ЗА ПРИЈАВУ

EACEA (Извршна агенција за образовање 
и културу)



Активности

Центре за изврсност у 
стручном образовању 
карактерише системски 
приступ и очекује се да 
ће ићи даље од 
једноставног пружања 
квалитетних 
професионалних 
квалификација у свом 
раду. Пројектне 
активности су 
груписане у 3 кластера.

КЛАСТЕР 1
УЧЕЊЕ И 
НАСТАВА

Најмање 4 
активности 
у оквиру 
овог 
кластера.

КЛАСТЕР 2
САРАДЊА И 
ПАРТНЕРСТВА

Најмање 3 
активности у 
оквиру овог 
кластера.

КЛАСТЕР 3 
УПРАВЉАЊЕ И 
ФИНАНСИРАЊЕ

Најмање 2 
активности у 
оквиру овог 
кластера.



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА
Предлог пројекта треба да садржи дугорочни план за прогресивно увођење
пројектних резултата након завршетка пројекта. Овај план треба да:

- буде заснован на одрживим партнерствима између пружалаца образовања и
обука и представника индустрија на одговарајућем нивоу;

- идентификује одговарајуће управљачке структуре и планове за финансијску
одрживост;

- обезбеди видљивост и широку дисеминацију рада платформе, на
националном, регионалном и европском нивоу;

- уврсти план за укључивање осталих европских и националних извора
финансирања, који би подржали иницијативу.



РЕЛЕВАНТНОСТ
ПРОЈЕКТА
35 поена

КВАЛИТЕТ 
ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКТА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
25 поена

СТЕПЕН 
ЕФИКАСНОСТИ 

ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 
И МЕХАНИЗАМА 
САРАДЊЕ
20 поена

УТИЦАЈ И 
ДИСЕМИНАЦИЈА

20 поена

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈАВА

Селекцију пројеката спроводи Извршна агенција за образовање и културу

(EACEA)

Два услова треба да буду испуњена да би пројекат био узет у разматрање:

Укупан број поена 70 или више

Више од половине поена за сваки критеријум



Корисни линкови

Сајт Еразмус+:
https://erasmusplus.rs

Водич кроз Програм на сајту Европске комисије:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Сајт Извршне агенције за образовање и културу (EACEA)
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en



Статистички преглед пројеката центара за изврсност за 2019. год.



Пример једног центра за изврсност из 2020. год.



Контакти:

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус
Сектор за опште, стручно и образовање одраслих
Телефон : 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
adult-education@tempus.ac.rs
Инфо центар - Теразије 39, I спрат, Београд

info@tempus.ac.rs - за ОИД/ПИК број
www.erasmusplus.rs



Хвала на пажњи!


