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Контексту спровођења пројеката изградње
капацитета у високом образовању

Категоријама пројеката

Регионалним приоритетима

05

Финансирању

Критеријумима селекције и подношењу
пројектне пријаве



Контекст спровођења
пројеката изградње
капацитета у високом
образовању



Државе чланице ЕУ, треће земље придружене Програму и
треће земље које не учествују пуноправно 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,

Северна Македонија, 
Турска

Све остале земље
широм света+



ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД CBHE АКЦИЈЕ

Ø Припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију
програма Еразмус +

Ø У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања
трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму

Ø CBHE пројекти подржавају релевантност, квалитет, модернизацију и
одрживост ВШУ и система високог образовања у трећим земљама које не 
учествују пуноправно у Програму.

Ø Циљ пројеката јесте да се фокусирају на недавне трендове, посебно на 
економску глобализацију, али и на растуће друштвене, економске и
еколошке неједнакости које је погоршала криза COVID-19.

Ø Фокус на инклузији, приступачности и правичности



Ø Изузетан успех установа из Србије у овом делу Програма

Ø Одобрено 187 ТЕМПУС i 53 CBHE у којима учествују установе из Србије

Ø Одобрени пројекти у року за 2022. годину: 11, од тога координатори 3, партнери у 8 
пројеката

Ø Установе из Србије имају пуноправно учешће, али у улози преносиоца знања и
искустава установама из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму

Ø Све ВШУ из Србије морају имати Еразмус повељу за високо образовање

Ø У пројектима структурних реформи је поново нужно учешће релевантних државних
тела одговорних за сектор високог образовања (попут министарстава просвете) из
трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму

ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД CBHE АКЦИЈЕ



Сврха CBHE пројеката
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Потребама трећих земаља које не учествују

пуноправно у Програму

Приоритетима који се односе на треће земље
које не учествују пуноправно у Програму

Максималној користи и утицају пројекта на треће
земље које не учествују пуноправно у Програму



Циљеви пројеката:
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Модернизација ВШУ и
система високог
образовања

Приступачност
високог образовања

Друштвени утицај

Сарадња/регионална
интеграција

Управљање ВШУ

Иновације



НОВИНЕ
CBHE 2022-2027

Нови вид подршке

Паушално финансирање

Три категорије пројеката

Нови буџетски систем

Регионални приоритети

Strands 1, 2, 3

Поједностављено финансирање
и извештавање

Пројекти треба да буду фокусирани на приоритете
региона из ког је партнерска установа (Strands 1 и 2)

Посебан фокус на установе са мањим искуством у 
Програму као и у интернационализацији

Финансирање по радним пакетима

Портал за финансирање Европске комисије

Funding and Tenders Portal (FTOP)



Категорије CBHE
пројеката



Категорије пројеката
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Категорија 1: Подстицање приступања сарадњи у високом

образовању

Категорија 2: Партнерства за трансформацију у високом
образовању

Категорија 3: Пројекти структурних реформи



Категорија 1: Подстицање приступања сарадњи у високом образовању

Фокус

Врсте активности:
o јачање управљачких/административних

капацитета циљаних ВШУ,
o обезбеђивање квалитетног и

релевантног образовања,
o повећање приступачности

студенатима/запосленим са смањеним
могућностима.
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Примери активности у оквиру пројеката Категорије 1:
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Унапређење студијских модула и
програма,успостављање интензивних
студијских програма

Развој капацитета дипломираних студената и
академског особља, као и промовисање
мобилности за запослене и дипломиране
студенте
Спровођење обука за академско особље, 
повезивање са сектором привреде и
организацијама активним на тржишту рада, 
секторима образовања, младих и спорта

Развој инклузивних начина учења и учења на 
даљину, коришћењем дигиталних технологија
развоја специфичних услуга за омогућавање
једнаког и праведних могућности учења

Допринос развоју инклузивног окружења

Реформа и модернизација управљања ВШУ, 
унапређење услуга за студенте (саветовање, 
каријерно вођење, итд)

Формирање и ојачавање канцеларија за 
међународну сарадњу, развој стратегија 
интернационализације

Развој/унапређење јединица које се 
баве системом квалитета на ВШУ

Унапређење механизама комуникације
и ширење резултата пројеката
међународне сарадње

Изградња капацитета за подршку 
студентима и запосленима који иду на 
мобилност



Категорија 2: Партнерства за трансформацију у високом образовању
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Врсте активности:
o Иновације у високом образовању
o Подршка реформи високошколских
установа



Примери активности у оквиру пројеката Категорије 2:
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Развој центара, иновационих инкубатора, 
центара за трансфер технологија и
стартапова

Развој и тестирање континуираних
едукативних програма и активности са/унутар
предузећа

Реформа управљачких структура на нивоу
установа (унапређење квалитета, финансијско
управљање, међународна сарадња, услуге за 
студенте и саветовање, итд)

Развој стратегија и алата
интернационализације

Развој решења за постојеће проблеме, 
иновација производа и процеса
(студенти, професори и практичари
заједно)

Развој, тестирање и адаптација иновативног
курикулулума

Развој, тестирање и спровођење,нових
метода учења,алата и материјала

Увођење Болоњских реформи

Увођење пракси и студија случаја у 
привреди и индустрији у наставу

Увођење дуалног система учења



Категорија 3: Пројекти структурних реформи
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Врсте активности:
o Промоција сарадње и заједничког учења

између сектора високог образовања и јавне
управе

o Подршка инклузивном систему високог
образовања

o Изградња капацитета ВШУ, државних тела
одговорних за високо образовање и
министарстава(дефинисање,спровођење и
мониторинг реформи управљања и
финансирања система високог образовања)

o Синергија са актуелним ЕУ иницијативама



Примери активности у оквиру пројеката Категорије 3:
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Проширивање приступа високом
образовању особама са смањеним
могућностима

Ојачавање везе између образовања, 
истраживања и иновација

Промена легислатива кроз учешће
одговорних државних тела

Омогућавање активног учешћа студената 
у управљању и реформи система високог 
образовања

Укључивање удружења активних у другим 
секторима (стручно образовање, млади)

Подршка успостављању међународне
сарадње између држава учесница пројекта
кроз развој и спровођење шема које
подржавају мобилност студената и
запослених

Дефинисање корака за развој регионалног
простора високог образовања

Подршка развоју финансијских мера за 
подстицање укључивања особа са
смањеним могућностима у високо 
образовање

Премошћивање дигиталног јаза на 
институционалном и индивидуалном нивоу

Повећавање атрактивности наставничке
професије кроз каријерно вођење и
укључивање у процес интернационализације

01

02

03

04

05



Преглед
Категорије Категорија 1 Категорија 2 Категорија 3

Циљне
групе

o ВШУ из најмање
развијених земаља

o ВШУ из удаљених
региона

o Нови /мање искусни у 
Програму 

o Појединци са смањеним
могућностима

o ВШУ
o Локални актери

повезани са привредом
o Појединци – студенти, 

запослени
o Тела одговорна за 

високо образовање на 
локалном и
националном нивоу

o ВШУ
o Сектор високог

образовања
o Државна тела

одговорна за високо 
образовање (попут
министарства
просвете)

Трајање
пројекта

24 или 36 месеци 24 или 36 месеци 36 или 48 месеци

Буџет Између 200.000 и 400.000 EUR Између 400.000 и 800.000 ЕUR Између 600.000 и 1.000.000 
ЕUR



Ко може да учествује?
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Акредитоване државне или приватне високошколске
установе

Било која државна или приватна организација активна 
на тржишту рада или на пољу образовања, обука и

младих (нпр. предузеће, НВО, школе итд.)

Асоцијације /Организације високошколских установа које
се примарно баве високим образовањем

Међународне државне организације (на бази 
самофинансирања)

*Напомене: 
- У Програмском водичу ће бити наведена комплетна листа врста установа која може да учествује.
- У Програмском водичу може бити објављен списак земаља за које могу да постоје одређена ограничења у овом позиву.



Регионални приоритети



Нови регионални приоритети

Приоритети ће бити објављени на порталу за финансирање Европске комисије
(Funding and Tenders Portal):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Очекује се да ће регионални приоритети бити у складу са општим приоритетима
новог Еразмус + програма:
- Дигитална трансформација;
- Зелене политике;
- Инклузија и различитост;
- Учешће у демократском животу.

Приоритети из претходног позива се налазе на следећим линковима:
- Strand 1
- Strand 2
- Strand 3

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=capacity%20building%20in%20the%20field%20of%20higher%20education%20strand%201;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-2022-cbhe-strand-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=capacity%20building%20in%20the%20field%20of%20higher%20education;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-2022-cbhe-strand-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=capacity%20building%20in%20the%20field%20of%20higher%20education%20strand%203;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


Преглед региона
Регион Државе

Western Balkans 
(Region 1)

Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro

Neighbourhood East 
(Region 2)

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law

South-Mediterranean 
countries
(Region 3)

Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia

Russian Federation 
(Region 4)

Territory of Russia as recognised by international law

Asia (Region 5)
Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
High income countries: Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

Central Asia (Region 6) Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

*Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и усклађује се са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем
Међународног суда правде о проглашењу независности Косова. – Извор Еразмус + Програмски водич, страна 32



Преглед региона
Регион Државе

Middle East 
(Region 7)

Iran, Iraq, Yemen
High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Pacific (Region 
8)

Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon 
Islands, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
High income countries: Australia, New Zealand

Sub-Saharan 
Africa  (Region 
9 )

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, 
Congo, Congo - Democratic Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti,  Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, 
Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,  Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Latin America 
(Region 10)

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela 

Caribbean 
(Region 11)

Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, 
Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago



Финансирање



Паушално финансирање
Финансијска подршка се додељује у облику паушалних износа. 

Могуће је финансирати хонораре, путне и трошкове боравка, набавку опреме и услуга и друге трошкове
спровођења пројекта попут ширења информација, публиковања радова и превођења. 

Максимални удео у буџету Европске комисије је 90%.

Паушални трошкови:
§ Морају бити подељени по радним пакетима, попут управљања пројектом, обука, 

организација догађаја, припрема и спровођење мобилности, комуникација и ширење
информација, осигурање квалитета и сл. 

§ Морају бити у складу са дефинисаним и добро описаним активностима/исходима
пројекта у оквиру сваког радног пакета;

§ Морају бити представљени кроз преглед процењених трошкова који показује удео по 
радном пакету (и , у оквиру сваког радног пакета, удео који је додељен сваком партнеру, 
укључујући и придружена правна лица);

§ Трошкови набавке опреме могу чинити максимално 35% укупног буџета пројекта и биће 
покривени 100% из буџета ЕУ.



Паушално финансирање

Радни пакет значи поделу предложеног пројекта на веће, смислене
целине
Број радних пакета није ограничен, али је потребно да тај број буде 
рационалан

Ø Једна активност није радни пакет
Ø Један задатак није радни пакет
Ø Радни пакети не би требало да буду подељени према временској

одредници (нпр. радни пакет 1. године пројекта), већ према врсти
активности/резултата

Ø Хоризонтални радни пакети могу бити на различите начине подељени
(нпр. менаџмент, ширење информација о пројекту, коришћење исхода
пројекта, итд)



Паушално финансирање

Припрема
пројектне пријаве Евалуација Одобравање

Евалуатори процењују
детаље трошкова
током евалуације и
дају препоруке ако је

потребно

У пројектној пријави је
неопходно да се детаљно

представи процена трошкова и
подела паушалног износа по 
радном пакету и по партнеру

На основу препорука
евалуатора се 

утврђује паушални
износ који ће бити 

одобрен



Критеријуми селекције 
и подношење пријава



Критеријуми селекције

Оцењивање
Минимални број поена да би пројекат
био узет у разматрање за финансирање
је 60.

У случају једнако оцењених пројектних
пријава, приоритет ће имати пројекти
који освоје највише бодова по 
критеријуму „Релевантност пројекта“, а 
затим „Одрживост, утицај и ширење
информација о очекиваним
резултатима“.

Релева
нтност

пројек
та (макси

мум 

30 поена
) 

Квали
тет ди

зајна и
спрово

ђења

пројек
та (макси

мум 30 поена
)

Квали
тет па

ртнер
ства и успо

стављ
ене

сарадњ
е

(макси
мум 20 поена

)

Одржи
вост , утица

ј ишир
ење

инфор
мација

о очеки
ваним

резулт
атима

(макси
мум 20 поена

)



Очекивани додатни критеријуми селекције

Као додатни критеријуми селекције у новом Програмском 
водичу очекује се да евалуациони комитет узима у обзир и 
следеће факторе:
Ø Тематску разноликост пројеката и географску заступљеност 

унутар региона у смислу броја пројеката по земљи;
Ø Усклађеност за захтевима који ће бити наведени за одређене 

регионе и учешће појединачних земаља у CBHE пројектима.



Подношење пројектних пријава
Извршна агенција за културу и образовање (EACEA)

Позив за 2023. годину ће тек бити отворен: овде

Очекивани рок за подношење пријава:
фебруар 2023. (тачни датум и време ће бити наведени у Програмском

водичу за 2023. годину)

Програмски водич: овде
Регионални приоритети иформулари за пријаву: овде

Саветовање пројектних пријава:
EACEA-EPLUS-CBHE-PROJECTS@ec.europa.eu

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/hom%D0%B5


Питања и одговори¿?



Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус:
Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430, opcija 4
Мејл: higher-education@tempus.ac.rs
Вебсајт: www.erasmusplus.rs

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


Хвала на пажњи!


