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Специфичностима ове врсте пројеката

Могућим резултатима пројеката

Темама у оквиру позива

Условима конкурисања
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Шта су Европски универзитети?

• Иницијатива Европске комисије усмерена ка високој интеграцији и
кохезији високошколских установа из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених програму

• Амбициозна, дугорочна, високобуџетна партнерства ВШУ:

Ø на свим нивоима (управљање, академски и административни ресурси,
студенти)

Ø на свим пољима деловања (фокус настава, али подстицање споне са
истраживањем и јачања веза са друштвом)

Ø уз флексибилност у избору активности, у складу са стратешким
циљевима



Циљеви
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Промоција заједничких европских вредности и
оснаживање европског идентитета

Повезивање европских народа кроз сарадњу
на различитим језицима, у различитим
културама и различитим дисциплинама

Значајно повећање квалитета рада, 
атрактивности и међународне конкурентности

европских ВШУ

Унапређење европске економије, 
запошљивости и културе

Осавремењивање педагошких приступа и
јачање веза између образовања, истраживања

и иновација



Пројекти треба да подрже:

• Географску уравнотеженост, диверзитет ВШУ

• Формулисање дугорочне стратегије сарадње коју свака ВШУ усваја
потписивањем Изјаве о мисији

• Партиципацију студената

• Посвећеност највиших управљачких тела ВШУ али и учешће запослених на свим
нивоима

• Стварање заједничких структура и ресурса

• Сарадњу са неакадемским партнерима

• Мобилност - уклањање административних,финансијских и других баријера



План резултата пројеката:
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Заједничка,дугорочна стратегија
образовања,истраживања,иновација,веза
са друштвом

Развој на основу комплементарности
партнера

Стварање међууниверзитетских
“кампуса”

Иновативни,заједнички студијски
програми

Аутоматско признавање стечених
квалификација

Мобилност интегрисана у све нивое
студија (мин. 50% студената Савеза)

Праксе и радна искуства,екстерни
ментори,предузетништво и грађански
ангажман

Диверзитет студентског тела

Стварање тимова истраживача,студената
и представника заинтересованих страна
у цииљу решавања друштвених изазова



Кратак приказ претходних позива
• У првом позиву одобрено 17 пројеката

• У другом позиву одобрена 24 пројекта

• У трећем позиву проширено 16 пројеката (Тема 1) и одобрено 4 нова пројекта
(Тема 2)

• Укључене су мале,средње и велике институције

• Укључени су и технички и уметнички универзитети, ВШУ струковних студија

• Неки су се сконцентрисали на једну ширу област (нпр. универзитети
уметности) а неки су узели мултидисциплинарни приступ глобалним изазовима



Подела земаља учесница у Програму

Државе чланице ЕУ, треће
земље придружене Програму 

Треће земље које не учествују
пуноправно у Програму

Државе чланице ЕУ
+

Треће земље
придружене Е + 
програму ван ЕУ:
Србија, Исланд, 
Лихтенштајн, 
Норвешка,

СевернаМакедонија, 
Турска

Све остале земље
широм света+

програмске и партнерске земљеРаније познате као



Све земље Западног Балкана 
сада могу да учествују као 

пуноправни чланови уз пријаву 
за Еразмус повељу (датум 
пресека 26.01.2023.)



Ко може да учествује?

• Високошколске установе из држава чланица ЕУ и земаља које пуноправно
учествују у Програму + из ВШУ земаља Западног Балкана које не учествују
пуноправно у Програму

• Сви типови самосталних ВШУ (универзитети/академије струковних
студија /високе школе које нису у склопу академија)

• Факултети не могу самостално учествовати, већ преко универзитета
који је по националном законодавству самостална ВШУ

• Било која јавна или приватна организација која делује у области
образовања, обука, истраживања или иновација – као придружени
партнер



Састав конзорцијума
• Најмање 3 ВШУ из 3 различите државе чланице ЕУ или треће

земље придружене Програму

• Све ВШУ морају поседовати Еразмус повељу за високо 

образовање (ECHE)

• Подносилац пријаве мора бити ВШУ из неке од ових

земаља

• Неакадемски партнери, као и ВШУ из трећих земаља које

не учествују пуноправно у Програму могу учествовати само 

као Придружени партнери (изузетак: Западни Балкан)

• Чланови Европских универзитета одобрених у другом позиву



• Пуноправни партнери

• Придружени партнери - не сматрају се делом конзорцијума
стога не могу добити финансијску подршку кроз пројекат.
Дају индиректан допринос пројекту

• Повезана правна лица - организације су повезане са
пуноправним партнерима, имају удео у буџету али не
потписују Уговор и не улазе у минимум конзорцијума

Могуће улоге на пројекту



• Једна ВШУ може бити пуноправни партнер на само једном
пројекту Европских универзитета

• На другим пројектима може бити придружени партнер

• Нема ограничења по питању академских области

Ограничења



Тема 1: Интензивирање досадашње институционалне међународне
сарадње

• Подршка већ постојећим савезима укључујући – али не
ограничавајући се на – савезе Европских универзитета одабране у
оквиру другог позива 2020.

• Циљ : да се надогради досадашња институционална сарадња и да се
даље продуби, интензивира и прошири ефикасност постојеће
сарадње

• У оквиру ове теме, може се поднети и пријава за проширење
партнерства кроз повећање броја партнерских установа (укључујући
географски баланс).

Две теме – два одвојена система за пријаву



Тема 2: Развој нове институционалне међународне сарадње

• Подршка подносиоцима пријава који желе да успоставе нову
свеобухватну институционалну транснационалну сарадњу у
новом савезу Европских универзитета.

Две теме – два одвојена система за пријаву



•Паушални износи на основу процене реалних трошкова

•Категорије трошкова се дефинишу у Уговору

•Кофинансирање 80% / 20%

•Буџет за програм: 384 милиона евра (повећање у односу на 2022 за
преко 100 милиона евра)

Ø Тема 1: 345.6 милиона евра
Ø Тема 2: 38.4 милиона евра

•Максимални буџет на основу броја пуноправних партнера ВШУ

Буџет



Тема 1 без проширења партнерства и Тема 2

9 или више 14.40 MEUR

8 8.64 MEUR

7 7.56 MEUR

6 6.48 MEUR

5 5.40 MEUR

4 4.32 MEUR

3 3.24 MEUR

Буџет



Тема 1 уз проширење партнерства

6 или мање на 8 12.80 MEUR

5 или мање на 7 11.20 MEUR

4 или мање на 6 9.60 MEUR

3 на 5 8.00 MEUR

Буџет



1.Релевантност пројекта – највише 25 поена

2.Квалитет дизајна и спровођења пројекта – највише 25 поена

3. Квалитет партнерства и успостављене сарадње – највише 25 
поена

4.Утицај , ширење информација и одрживост – највише 25 поена

Услов за разматрање финансирања:

70 поена, 13 за сваки појединачни критеријум

Критеријуми селекције



Seal of Excellence
Валоризација 

неодобрених пројеката
који су оцењени преко 

80 поена



Важни датуми 

Контакт за подршку у писању пријаве:

EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu

Рок за подношење пријава: 31. јануар 2023. до 17:00 часова по 
средњоевропском времену

Почетак пројеката: септембар – новембар 2023.

Трајање пројеката: 48 месеци



Почетком 2022. очекује се и:

Контакт за подршку у писању пријаве:

EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu

Инфо сесија за земље Западног Балкана 25. новембра 2022. 

Стратегијa за високошколске установе на основу лекција научених кроз спровођење
Европских универзитета (бенефит за системе ВО и шире друштво):

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-
strategy-for-universities-graphic-version.pdf

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities-graphic-version.pdf


Корисни линкови

Позив за пројекте:

Тема 1 овде.

Тема 2 овде.

У оквиру позива ће бити објављена и често постављана питања.

Линк на одобрене пројекте из првог позива, који се могу продужити: овде

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-eur-univ-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=european%20universities;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-eur-univ-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=european%20universities;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-eur-univ-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=european%20universities;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Хвала на пажњи!



Питања и одговори¿?



Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430
Мејл: higher-education@tempus.ac.rs
Вебсајт: www.erasmusplus.rs

Фондација Темпус:

mailto:higher-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/

