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ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

• Пројекти изградње капацитета су међународни пројекти сарадње
организација активних у области стручног образовања и обука из држава
чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму* и трећих земаља које
не учествују пуноправно у Програму**.

• Циљ им је да као покретач одрживог друштвено-економског развојa, подрже
релевантност, доступност и одзив институција и система стручног
образовања и обука у трећим земљама које не учествују пуноправно у
Програму.

• *Србија, Лихтенштајн, Норвешка, Исланд, Турска, Северна Македонија
• * * Све остале земље света
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Унапређење стручног образовања и 
обука и њихово прилагођавање
актуелним потребама тржишта рада.

Усклађивање пружања стручног
образовања и обука са локалним, 
регионалним и националним развојним
стратегијама.

Осигурање усклађености са
приоритетима ЕУ како би се млади и 
одрасли опремили вештинама које су 
потребне за дигиталну и зелену
транзицију.

Развој иновативних наставних планова
и програма, укључујући развој и/или 
коришћење микрокреденцијала, који се 
фокусирају на техничке вештине и 
кључне компетенције.

Развијање иновативних материјала и 
методологија за наставу и учење 
усредсређене на ученика уз пуну 
употребу савремене дигиталне 
технологије.

Инвестирање у почетни и континуирани 
професионални развој наставника и 
тренера, за педагошке, техничке и 
дигиталне вештине.



ЦИЉЕВИ:
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Успостављање одрживих партнерстава 
и сарадњи са локалним привредним и 
друштвеним организацијама.

Развијање капацитета, посебно у 
областима управљања, инклузије,
иновација.

Подстицање међународних 
мобилности (укључујући и виртуелне 
мобилности) ученика, наставника и 
тренера у стручном образовању и 
обукама.

Развијање интернационализације у 
стручном образовању.



КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?

Било која државна или приватна организација активна у области стручног образовања и обука која има
седиште у некој од држава чланица ЕУ или у некој од трећих земаља придружених Програму.



САСТАВ КОНЗОРЦИЈУМА

две организације из две различите државе
чланице ЕУ или треће земље придружене
Програму + две организације из најмање
једне треће земље која не учествује
пуноправно у Програму

НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ТРИ

РАЗЛИЧИТЕ ЗЕМЉЕ



Напомена

Број организација из држава чланица ЕУ 
и трећих земаља придружених Програму
не може да буде већи од организација из 

трећих земаља које не учествују
пуноправно у Програму.



• Учење на радном
месту (за младе
и/или одрасле) 

• Развијање
механизама за 
осигурање
квалитета 

• Стручно 
усавршавање ВЕТ 
наставника

• Развијање
кључних
компетенција, 
укључујући
предузетништво

• Усклађивање 
вештина у 
области стручног 
образовања и 
обука са 
потребама 
тржишта рада

• Пружање 
подршке развоју 
зелених и 
дигиталних 
вештина

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ



ТИПОВИ АКТИВНОСТИ:
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Стварање мрежа између ВЕТ 
установа у трећим земљама које не 
учествују пуноправно у Програму и 
установа из држава чланица ЕУ и
трећих земаља придружених 
Програму.

Развијање алата и програма за 
изградњу капацитета установа из 
земаља које не учествују 
пуноправно у Програму.

Укључивање приватног сектора у 
креирање курикулума.

Развијање педагошких приступа, 
материјала и метода за наставу, 
укључујући и учење засновано на 
раду, виртуелних мобилности и 
боље коришћење ИКТ потенцијала.

Међународне (виртуелне) размене,
првенствено за запослене .



Западни Балкан

- Приоритет ће имати 
мобилност ученика.

- Приоритет ће имати 
регионални пројекти 
који доприносе 
његовом економском 
и инвестиционом 
плану и/или 
препорукама
Европске фондације 
за обуку у оквиру 
Торинског процеса.

Земље источно од 
ЕУ

- Приоритет ће имати 
регионални пројекти 
који доприносе 
његовом економском 
и инвестиционом 
плану и/или 
препорукама
Европске фондације 
за обуку у оквиру 
Торинског процеса.

Земље Јужног 
Медитерана

- Приоритет ће имати 
регионални пројекти 
који доприносе 
његовом економском 
и инвестиционом 
плану и/или 
препорукама
Европске фондације 
за обуку у оквиру 
Торинског процеса.

РЕГИОНАЛНИ 
ПРИОРИТЕТИ



Латинска Америка

- Приоритет ће бити дат 
регионалним пројектима 
(пројекти који укључују 
више од једне земље која 
није придружена 
Програму) или пројектима
у земљама са нижим и 
вишим националним 
дохотком.

- Приоритет ће имати 
пројекти који доприносе 
одговарајућем 
географском 
вишегодишњем 
индикационом програму 
на националном или 
регионалном нивоу.

Подсахарска
Африка

- Приоритет ће имати 
најмање развијене 
земље.

- Приоритет ће имати 
пројекти који доприносе 
одговарајућем 
географском 
вишегодишњем 
индикационом програму 
на националном или 
регионалном нивоу.

Кариби

- Приоритет ће бити дат 
регионалним пројектима 
(пројекти који укључују 
више од једне земље која 
није придружена Програму) 
или пројектима у земљама 
са нижим и вишим 
националним дохотком.

- Приоритет ће имати 
пројекти који доприносе 
одговарајућем географском 
вишегодишњем 
индикационом програму на 
националном или 
регионалном нивоу.

РЕГИОНАЛНИ 
ПРИОРИТЕТИ



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

Једна, две или године

100.000-400.000 евра

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА EACEA

РОК ЗА ПРИЈАВУ фебруар 2023.



Хвала на пажњи!


