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ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

• Еразмус акредитације у области младих омогућавају организацијама да 
дугорочно учествују у међународној размени и прекограничној сарадњи;

• Намењене су оним организацијама активним у области младих које желе 
континуирано да спроводе активности мобилности;

• Нуде могућност преласка организација са принципа спровођења и 
конкурисања за појединачне пројекте на стратешко планирање и развијање 
институционалних капацитета.



• По добијању акредитације, организацији се нуди могућност поједностављеног
пријављивања за Еразмус+ акредитоване пројекте мобилности у оквиру кључне
акције 1:

• пројекте мобилности за младе - омладинске размене;
• пројекте мобилности омладинских радника.

• За добијање акредитација могу да се пријаве организације које су имале
претходно искуство у спровођењу међународних пројеката, као и организације
које то искуство немају. Охрабрује се учешће искуснијих организација које имају
оперативне и професионалне капацитете за спровођење акредитованих пројеката
мобилности;

• У пријави за акредитацију се од организација очекује да представе своје дугорочне
циљеве и планове кроз наведене активности мобилности, очекиване бенефите и
начине вођења и управљања активностима мобилности, као и да дефинишу план
активност за минимум три године;

ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ



• Добијање акредитације потврђује да организација има капацитет да спроводи
висококвалитетне активности мобилности које ће допринети свеукупном
функционисању омладинског сектора;

• Акредитација се додељује за цео програмски период до 2027. године;

• Један део буџета за пројекте мобилности у области младих намењен је само
организацијама које поседују Еразмус акредитацију у области младих;

• Све организације које се пријављују за ову врсту акције морају да поштују Еразмус
стандарде квалитета који су комплементарни са општим циљевима акредитација у
области младих;
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ЦИЉЕВИ ЕРАЗМУС 
АКРЕДИТАЦИЈА У 
ОБЛАСТИ МЛАДИХ



ОПШТИ ЦИЉЕВИ ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

- Јачање личног и професионалног развоја младих кроз информалне и 
неформалне активности мобилности у сврху учења;

- Подстицање оснаживања младих, њиховог активног грађанства и учешћа 
у демократском животу;

- Подстицање развоја омладинског рада на локалном, регионалном, 
националном и европском нивоу изградњом капацитета организација 
активних у области младих и подржавањем професионалног развоја 
омладинских радника;

- Промоција инклузије и различитости, интеркултуралног дијалога и 
вредности солидарности, једнаких могућности и људских права међу 
младим људима у Европи.



Основни 
принципи

Управљање 
квалитетом
спроведених 
активности

Квалитетне 
активности 
учења

Дељење 
резултата и 
знања о 
програму

ЕРАЗМУС СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

1. Инклузија и 
различитост;

2. Еколошка одрживост 
и одговорност;

3. Виртуелна сарадња, 
виртуелна и 
комбинована 
мобилност;

4. Активно учешће у 
мрежи Еразмус+ 
организација.

Доступни на: 
https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/
document/erasmus
-quality-standards-
mobility-projects-
youth



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА



КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ?

• Непрофитне организације;

• Асоцијације;

• Невладине организације;

• Европске невладине 
организације;

• Јавне установе на 
локалном, регионалном и 
националном нивоу;

• Друштвена предузећа;

• Друге установе које 
остварују профит, а 
послују по принципу 

корпоративне друштвене 
одговорности. 



Бар две године релевантног искуства у 
омладинском сектору;

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

Поседовање оперативних и професионалних капацитета
за спровођење висококвалитетних активности 
мобилности.

Критеријум 1

Критеријум 2



Једна по организацији.

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ

Организације из 27 чланица ЕУ и трећих земаља 
придружених програму.

Фондацији Темпус, октобар 2023.

Број пријава

Које организације могу да се пријаве?

Коме и када организације из Србије подносе пријаву?

*Линк ка пријавном формулару ће бити доступан на веб-сајту 
Еразмус+ програма у Србији 
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/formulari/. 
Пријаве се подносе на платформи Erasmus+ and European Solidarity 
Corps, одељак Opportunities, ознака КА150:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus.

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


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР

Фондација Темпус врши евалуацију пријавних формулара у смислу техничког испуњења услова,
након чега спољни оцењивачи оцењују пријаве на основу следећих критеријума:

РЕЛЕВАНТНОСТ
20 поена

СТРАТЕШКИ 
РАЗВОЈ
40 поена

Два услова би требало да буду испуњена да би пријава била узета у разматрање:

1. Укупан број поена 70 или више;
2. Минимум половина поена за сваки критеријум.

КВАЛИТЕТ 
УПРАВЉАЊА И 
КООРДИНАЦИЈЕ

40 поена



РЕЛЕВАНТНОСТ

РЕЛЕВАНТНОСТ
20 поена

СТРАТЕШКИ 
РАЗВОЈ
40 поена

1. На који начин организација доприноси сектору младих и циљевима Еразмус+ програма?
2. Колико су циљеви и принципи на којима почива организација усклађени са потребама омладинског 

сектора и циљевима Еразмус+ програма?
3. Колико су циљне групе и свакодневне активности организације усклађене са потребама омладинског 

сектора и циљевима Еразмус+ програма?
4. Које искуство организације поседују у раду са младима и омладинском сектору?

КВАЛИТЕТ 
УПРАВЉАЊА И 
КООРДИНАЦИЈЕ

40 поена



СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ

РЕЛЕВАНТНОСТ
20 поена

СТРАТЕШКИ 
РАЗВОЈ
40 поена

• Који су циљеви организације, очекивани утицај, 
планиране активности? 

• Шта организација жели да постигне учешћем у 
овој акцији и Еразмус+ програму и у којој мери 
препознати циљеви доприносе циљевима 
наведеним у акцији/програму и Европској 
стратегији за младе?

КВАЛИТЕТ 
УПРАВЉАЊА И 
КООРДИНАЦИЈЕ

40 поена

У пријави је важно образложити да су планиране 
активности у складу са претходно поменутим 
циљевима, те да су адекватно интегрисане у 
свакодневно функционисање организације. Такође 
је важно истаћи да планиране активности доприносе 
инклузивности и другим основним принципима 
програма. 



КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА И КООРДИНАЦИЈЕ

РЕЛЕВАНТНОСТ
20 поена

СТРАТЕШКИ 
РАЗВОЈ
40 поена

1. Какав је оперативни и професионални капацитет организације за спровођење ових 
активности, тј. колико су наведене активности изводљиве и реалистичне?

2. На који начин ће организација бирати партнере, како ће осигурати квалитет активности и 
безбедност свих учесника, како ће укључити младе у планирање активности, односно на који 

начин ће вршити мониторинг и евалуацију активности и управљати ризицима?

КВАЛИТЕТ 
УПРАВЉАЊА И 
КООРДИНАЦИЈЕ

40 поена



НАКОН ДОБИЈЕНЕ ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ 

- Након успешне акредитације, организација има могућност да као координатор поднесе 
пријаву за акредитоване пројекте мобилности у области младих по поједностављеном 
поступку кроз пријавни формулар намењен искључиво акредитованим пројектима 
(КА151). Организацијама остаје могућност да учествују као партнери на пројектима у 
оквиру компоненти КА152 и КА153.

- Поједностављено пријављивање за акредитоване пројекте подразумева да организација 
наводи само број активности које планира да спроведе, као и број учесника;

- Акредитовани пројекти у области младих иницијално трају 15 месеци, могуће их је после 
12 месеци продужити на 2 године;

- Пријаве за акредитоване пројекте могуће је поднети једном годишње, очекује се да ће рок 
за ову врсту пројеката бити у фебруару 2023.



КОНТАКТИ

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Група за младе, информисање и спорт
youth@tempus.ac.rs
011 33 42 430, опција 5

Фондација Темпус

Инфо центар: Теразије 39, I спрат, Београд
info@tempus.ac.rs
011 33 42 430, опција 1

www.erasmusplus.rs

mailto:info@tempus.ac.rs


Хвала на пажњи!
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Youthpass

Youthpass је алат за препознавање неформалног образовања 
стеченог током трајања неке пројектне активности (нпр.
омладинске размене, волонтерских пројеката, семинара, студијске 
посете и сл.);

Youthpass потврду могу да добију учесници Еразмус+ пројеката у 
области младих, а од 2023. се очекује да ће бити доступна и 
учесницима у DiscoverEU пројектима инклузије;

Youthpass је направљен како би се осигурало веће препознавање и 
признатост компетенција стечених неформалним образовањем. 

Youthpass није само потврда учешћа у пројекту, већ и потврда о стеченом 
знању.



Youthpass

Новине у Youthpass-у

Нови Youthpass сертификати доступни су од маја
2022. године (нови дизајн, три дела која се могу
одвојено издавати, могућност описа више
активности у оквиру једног пројекта, QR код као
додатни елемент потврде итд.);

Континуирано се ради на унапређењу квалитета
Youthpass потврда и документовању процеса учења
уз нагласак на употребу одељка са кључним
компетенцијама;



Youthpass

Новине у Youthpass-у

За активности учења у којима учествују омладински
радници, Youthpass сертификати нуде ETS модел
компетенција као оквир за описивање развоја
вештина. Више информација доступно је веб-сајту
Youthpass:
https://www.youthpass.eu/en/help/faqs/ets-
youthworkers/.

У Србији је до овог момента издато 5.128 Youthpass
потврда, а од тога 1.428 потврда садржи и одељак
са кључним компетенцијама.

https://www.youthpass.eu/en/help/faqs/ets-youthworkers/


КАКО ДО Youthpass-a?

1. Региструјте се на www.youthpass.eu;
2. Упишите детаље о пројекту;
3. Упишите детаље о учесницима;
4. Валидирајте сертификате;
5. Генеришите сертификате.

Линк ка детаљном упутству за креирање Youthpass потврда:
https://www.youthpass.eu/en/help/step-by-step/.
Више детаља на
https://www.youthpass.eu/en/.

http://www.youthpass.eu/
https://www.youthpass.eu/en/help/step-by-step/
https://www.youthpass.eu/en/
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Хвала на пажњи!


