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Заједнички елементи
KA131 и KA171 пројеката



Основна подела земаља у Еразмус + програму

üДве категорије земаља:

ü Државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму

(раније познате као програмске земље).

ü Треће земље које немају пуноправно учешће у Програму

(раније познате као партнерске земље).



Које врсте KA1 пројеката у високом образовању постоје?

üПројекти који се одобравају на националном нивоу;

üСвака држава чланица ЕУ или трећа земља придружена Програму има

одређен буџет за пројекте мобилности;

üСрбија носи статус треће земље придружене Програму;

üПројекти су, већином, билатералног карактера:

1. Пројекти који се финансирају на основу средстава намењених за

интерну политику ЕУ (EU internal policy funds) - KA131 пројекти.

2. Пројекти који се финансирају на основу средстава обезбеђених кроз ЕУ

инструменте за екстерне акције (EU external action instruments) - KA171

пројекти.



Врсте мобилности- студенти
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Сви нивои студија;

Све дисциплине;

Трајање од 2 до 12 месеци (24 ИАС);

Сви нивои студија;

Све дисциплине;

Трајање од 2 до 12 месеци (24 ИАС);

Мобилност студената у сврху
учења:

Мобилност студената у сврху
обављања радне праксе:



Врсте мобилности - студенти

üМогућност краткорочних мобилности студената на докторском нивоу студија – Трајање

ових мобилности је од 5 до 30 дана.

üМогућност комбиноване мобилности – виртуелна компонента уз физички део

мобилности. Ове мобилности је могуће спровести као регуларне билатералне

мобилности, али и као део комбинованих интензивних програма (Blended Intensive

Programme - BIP).



Врсте мобилности - запослени
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Мобилност наставног и ненаставног
особља; 

Мобилност запослених у предузећима, 
јавним или приватним организацијама
активним на тржишту рада или у области
образовања, тренинга и младих и др.

Мобилност наставног и ненаставног 
особља ВШУ; 

Мобилност наставног и ненаставног
особља ВШУ ради обуке у 
предузећима/организацијама у државама
чланицама ЕУ, трећим земљама
придруженим Програму или трећим
земљама које немају пуноправно учешће
у Програму. 

Мобилност запослених у 
сврху извођења наставе

Мобилност студената у сврху
усавршавања



Трајање мобилности
запослених

2 дана (5 дана у случају мобилности ка трећим 
земљама које немају пуноправно учешће у 
Програму), до 2 месеца, не рачунајући дане 

проведене у путу.



Подносиоци пројекта и минимум конзорцијума

Подносилац пријаве:

• Једна високошколска установа, 
носилац Еразмус повеље за високо 
образовање из државе чланице ЕУ 
или треће земље придружене
Програму.

• Акредитовани национални
конзорцијум за мобилност из државе
чланице ЕУ или треће земље
придружене Програму, само за KA131 
пројекте.

Број организација које учествују у пројекту:

• За спровођење пројекта су потребне
најмање две организације (једна која шаље
и друга која прима учеснике мобилности).

• За комбиноване интензивне програме, 
потребно је учешће најмање по једне
самосталне високошколске установе из
најмање 3 државе чланице ЕУ и/или треће
земље придружене Програму (KA131 
пројекти). 



Еразмус повеља = принципи спровођења мобилности

üБез дискриминације било које врсте;

üПризнавање периода мобилности;

üБез наплаћивања школарина;

üОбјављивање каталога курсева;

üПрипрема студената који иду на мобилност ( језик, документа, логистика);

üПомоћ са визама, смештај, осигурање;

üСмернице за долазну мобилност;

üМенторство;

üЛингвистичка подршка...



Интеринституционални уговор

Интеринституционални уговор између самосталних ВШУ из држава чланица ЕУ и трећих

земаља придружених Програму се потписује онлајн, путем Еразмус без папира контролне

табле (EWP Dashboard). Ово је обавезно почев од 1. јануара 2023. године.

Високошколске установе из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму се

обавезују на поштовање принципа Еразмус повеље за високо образовање, што мора бити

експлицитно наведено у интеринституционалним уговорима. Пример уговора се

преузима са сајта Европске комисије.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/inter-institutional-agreement


Документи које потписују студенти

Уговор о учењу – стручна пракса

Naslov

Уговор о учењу

Naslov

Потписују га студент, установа која шаље и
установа и/или организација која прима 
студента на праксу.

Дефинише детаљан програм праксе и
очекиване исходе учења.

Може се мењати уз сагласност свих страна.

Потписују га студент, установа која шаље и
установа која прима студента на мобилност.

Дефинише исходе учења, признавање
периода мобилности, права и обавезе сваке
стране.

Може се мењати уз сагласност свих страна.



Документи које потписују запослени

Уговор о мобилности:

ü Користи се за наставно и ненаставно особље високошколских установа, као и

за запослене у предузећима, јавним или приватним организацијама активним

на тржишту рада или у области образовања, тренинга и младих и др. који су

позвани да држе предавања;

ü Дефинише права и обавезе учесника у мобилности;

ü Еквивалент уговору о учењу за студенте;

ü Минимум 8 сати наставе недељно (овај минимум се не односи на запослене у

предузећима и др.).



Хоризонтални принципи KA1 пројекта мобилности

üВећи фокус на инклузији – Учесници са смањеним могућностима

(Participants with fewer opportunities).

üПоштовање принципа еколошке одрживости и увођење приступа

“зелене праксе” на пројектима мобилности у високом образовању.

üДигитализација рада високошколских установа на KA1 пројектима

мобилности – Иницијатива “Европска студентска картица – European

Student Card Initiative”.



Кровна иницијатива која има за циљ дигитализацију
и упрошћавање административних процеса који се
односе на мобилност студената:

1. За студенте, путем Еразмус апликације за
телефоне, као и путем онлајн уговора о учењу;

2. За установе, путем мреже Еразмус без папира.

Иницијатива такође има за циљ да омогући
онлајн аутентификацију академских записа и
олакшано препознавање статуса студената
широм Европе, кроз увођење студентског е-
идентификатора и додавање холограма, QR кода
и ЕSC броја на постојеће студентске картице. 

Иницијатива Европска студентска картица
European Student Card Initiative (ESCI) 



Еразмус без папира – Erasmus Without Paper (EWP)

ЕWP представља мрежу/платформу која олакшава и дигитализује административне
послове на пројектима мобилности, кроз онлајн попуњавање и размену пројектне
(административне) документације.

Самосталне ВШУ се могу прикључити овој мрежи на 4 различита начина, у зависности од
тренутно коришћених софтвера за управљање мобилностима студената на самим
установама:

1. Ако ВШУ користе интерно развијен алат/софтвер;
2. Ако ВШУ користе информациони систем у сарадњи са другим СВШУ;
3. Ако ВШУ користе посебан алат/софтвер, развијен од стране комерцијалних компанија

(Mobility Online, Move On...);
4. Ако ВШУ не поседују такав алат/софтвер. У овом случају, ВШУ имају приступ Еразмус

контролној табли (EWP Dashboard), коју могу да користе за размену података о
учесницима мобилности са другим установама.

Доступни су и онлајн видео туторијали за коришћење Еразмус контролне табле.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4pTf_Vd1yp15FafRtVMVpmMU3qN7TpEP


Специфичности KA131 
пројеката



KA131 пројекти мобилности у високом образовању

ü Подносе се пријаве само за одлазне мобилности студената и

запослених.

ü Очекивани буџет за Србију, за KA131 пројекте, у овом позиву износи

2.605.280 евра.

ü За KA131 пројекте не постоје класични, квалитативни, критеријуми

селекције, већ је довољно да самостална високошколска установа буде

носилац Еразмус повеље за високо образовање.



Додела средстава на KA131 пројектима

Висина додељених средстава ће зависити од следећих фактора:

ü Пријављеног броја мобилности;

ü Величине високошколске установе (број студената и запослених);

ü Броја пријављених комбинованих интензивних програма;

ü Расположивих средстава за овај конкурсни рок.



KA131 додатна 
могућност

До 20% додељених средстава може 
да се искористи за сарадњу за 
трећим земљама које немају

пуноправно учешће у Програму. 



Комбиновани интензивни програми (Blended Intensive Programmes – BIP)

ü Кратки интензивни програми који укључују колаборативно учење и тимски рад.

ü Садрже виртуелни део, употпуњен физичким делом мобилности (физички део мобилности мора да

траје од 5 до 30 дана).

ü За спровођење оваквог комбинованог програма потребно је учешће минимум 3 високошколске

установе које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање из 3 државе чланице ЕУ или треће

земље придружене Програму.

üМинимални број студената на једном програму је 15.

ü Успешно похађање програма мора до донесе најмање 3 ЕСПБ кредита по студенту.

üОтворено за установе из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму, које могу да

учествују о свом трошку. Учесници комбинованих интензивних програма из ових земаља не улазе у

минимални број учесника (најмање 15).



Три групе земаља у KA131 пројектима:
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Државе чланице ЕУ и
треће земље
придружене
Програму су
подељене у три
групе , у зависности
од висине трошкова
живота

Треће земље које
немају пуноправно
учешће у Програму 
из региона 13 и 14 су 
убројене у прве две
групе.

Трошкови боравка

Група 1:
земље са високим трошковима

живота

DK , FI, IS, IE, LU, SE, LI, NO
Земље из региона 14 

Група 2:
земље са средње високом
трошковима живота

AT, BE, DE, FR, IT, EL, ES, CY, NL, 
MT, PT

Земље из региона 13

Група 3:
земље са нижим трошковима

живота

BG , HR, CZ, EE, LV, LT, HU, PL, 
RO, SK, SI, NM, TR, RS



Студенти у KA131 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Висина стипендије за
студенте зависи од
дестинације
мобилности

Мобилност према земљама са вишим 
трошковима живота: студенти ће добити 

стипендију вишег распона;

Виши распон – између 310 и 600 евра
За Србију одабран износ од 600 евра

Мобилност према земљама са сличним 
животним трошковима: 
студенти ће добити 

стипендију средњег распона;

Средњи распон – између 260 и 540 евра
За Србију одабран износ од 540 евра

Мобилност према земљама са нижим
животним трошковима: студенти ће добити 

стипендију нижег распона

Нижи распон – између 200 и 490 евра
За Србију одабран износ од 540 евра

ü Додатак за студенте који одлазе на праксу у државе чланице из ЕУ, треће земље придружене
Програму и треће земље које не учествују пуноправно у Програму из региона 13 и 14: 150 евра
месечно.

ü Додатак за студенте са смањеним могућностима: 250 евра месечно



Трошкови боравка -
студенти 

Студенти који иду на мобилност у треће земље 
које не учествују пуноправно у Програму из 
региона 1-12, имају право на индивидуалну 

подршку од 700 евра месечно.



Трошкови боравка за студенте на краткорочним мобилностима

üИндивидуална подршка (трошкови боравка) за студенте на краткорочним

физичким мобилностима:

• До 14. дана мобилности – 70 евра дневно;

• Од 15. до 30. дана мобилности – 50 евра дневно.

ü Додатна подршка за студенте са смањеним могућностима током краткорочних

физичких мобилности :

• 100 евра за физичку мобилност у трајању од 5 до 14 дана;

• 150 евра за физичку мобилност у трајању од 15 до 30 дана.

ü Студенти који одлазе на краткорочну физичку мобилност ради обављања

стручне праксе немају право на додатак за исту.



Путни трошкови за студенте на KA131 пројектима

üСтуденти и недавно свршени студенти који не добијају средства за путне

трошкове, имају право на додатак на индивидуалну подршку од 50 евра, као и

до 4 дана додатне подршке за повратно путовање, у случају да се одлуче за

„зелено“ путовање (green travel).

üСтуденти и недавно свршени студенти са смањеним могућностима (participants

with fewer opportunities) који иду на краткорочне мобилности, имају право на

путне трошкове, у складу са даљинаром.

üДодатна подршка за путне трошкове за одређене удаљености у случају

“зеленог“ путовања, као и до 4 дана додатне индивидуалне подршке.



Путни трошкови за студенте на KA131 пројектима
Студенти који одлазе на мобилност у треће земље које не учествују пуноправно у Програму

Студенти (укључујући и недавно свршене студенте) са
смањеним могућностима који иду на мобилност у треће
земље које не учествују пуноправно у Програму (изузев
земаља из региона 13 и 14), морају добити надокнаду за
путне трошкове у складу са даљинаром.

Високошколске установе (корисници) се могу одлучити да
не пружају надокнаду осталим студентима и недавном
свршеним студентима за путне трошкове, који одлазе на
мобилност у треће земље које не учествују пуноправно у
Програму: „Opt -out option “.



Запослени у KA131 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Дневни износ
надокнаде за 
запослене на 
високошколским
установама, који
иду на мобилност
у односу на 
циљну групу 
земаља. ü За мобилност у треће земље које немају пуноправно учешће у Програму (осим региона 13 и 14),

индивидуална подршка за запослене износи 180 евра дневно.
ü Уколико мобилности запослених трају дуже од 14 дана (15 до 60 дана), учесници имају право на

70% подршке предвиђене за одговарајућу групу земаља, за те дане трајања мобилности.
ü Путни трошкови (за запослене): ДАЉИНАР и додатак за ”зелено” путовање.

Група 1 
земље са високим 
трошковима живота

NO, DK, LU, IS, SE, IE, FI, LI.
Земље из региона 14

Мин . 80 евра;
Макс . 180 евра;
Србија : 180 евра.

Група 2 
земље са средње високом
трошковима живота

NL, AT, BE, FR, DE, IT, ES, CY,
EL, MT, PT.

Земље из региона 13

Мин . 70 евра;
Maкс. 160 евра;

Србија : 160 евра.

Група 3 
земље са нижим

трошковима живота

SI, EE, LV, HR, SK, CZ, LT, TR, 
HU, PL, RO, BG, NM, RS

Мин . 60 евра;
Маx . 140 евра;
Србија :140 евра.



Организациона подршка на KA131 пројектима

ü Организациона подршка се заснива на броју одобрених учесника мобилности,

и то:

• 400 евра по учеснику мобилности (до 100. учесника);

• 230 евра по ученику мобилности (преко 100. учесника).

ü За организацију комбинованих интензивних програма, високошколске

установе имају право на додатну организациону подршку у износу од 400 евра

по учеснику програма, од чега је минималан број учесника 15, а максималан

број финансираних учесника 20, по програму.



Додатни трошкови на KA131 пројектима - Инклузија

ü Подршка за инклузију подразумева додатна финансијску средства, и то:

• 100 евра по учеснику са смањеним могућностима за ВШУ (јединични трошак – unit

cost) у циљу организације мобилности учесника којима је потребна додатна

подршка.

• Додатна подршка за учеснике мобилности са смањеним могућностима (до 100%

дозвољених трошкова), заснована на бази стварних трошкова (real cost). На

пример, то могу бити трошкови за лица у пратњи.Мора бити одобрен од стране НА.

ü Први вид подршке (100 евра по учеснику мобилности за ВШУ) зависи од броја учесника

са смањеним могућностима, којима месечни додатак од 250 евра не покрива све

трошкове и који захтевају додатну (финансијску) подршку, а коју одобрава НА.



Ванредни трошкови на KA131 пројектима

ü Постоје два основна типа ванредних трошкова на KA131 пројектима:

• Трошкови финансијске гаранције (уколико то захтева национална

агенција) – 80% дозвољеног (стварног) трошка;

• Путни трошкови за “скупа“ путовања: 80% дозвољеног (стварног) трошка.

Односи се на случајеве у којима надокнада за путне трошкове, заснована

на даљинару, не покрива најмање 70% путних трошкова (тамо где су

дозвољени).

ü Оба типа трошка одобрава национална агенција, на појединачној основи (од

случаја до случаја).



Рокови за пријаву KA131 пројеката

ü ВШУ из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус.

ü ВШУ подносе једну пријаву за ову врсту пројеката.

ü Рок за подношење пријава: фебруар 2023. године (тачни датум и 

време ће бити наведени у Програмском водичу за 2023. годину)

ü Трајање KA131 пројекта: 26 месеци.

ü Очекивани почетак KA131 пројеката: 1. јун. 2023. године.



Специфичности KA171 
пројеката



Критеријуми селекције KA171 пројеката мобилности

ü Подносе се пријаве за одлазне и долазне мобилности студената и запослених;

ü Очекивани буџет за Србију, за КА 171 пројекте, у овом позиву износи 498.504 евра;

ü За КА 171 пројекте постоје квалитативни критеријуми селекције, који обухватају следеће аспекте: 

Критеријум селекције Максимални
број поена

Квалитет пројектног дизајна и
сарадње (оцењује се на нивоу целог

пројекта)
40

Релевантност стратегије (оцењује се 
на нивоу региона) 40

Утицај и ширење информација
(оцењује се на нивоу региона) 20 

Да би били узети у разматрање за
финансирање, пријављени KA171 пројекти
морају да имају најмање 60 бодова укупно за
сваки циљани регион, од чега најмање 50%
бодова за сваки критеријум селекције.



Додела средстава на KA171 пројектима

Средства додељена високошколској установи ће зависити од више

елемената:

ü Пријављеног броја мобилности и броја дана/месеци;

ü Додељеног броја бодова од стране евалуатора;

ü Буџета издвојеног по региону;

ü Географске равнотеже у датој регији.

Фондација Темпус може финансирати мобилност са трећом земљом која нема 

пуноправно учешће у Програму, а која је рангирана ниже у регионалном

рангирању, да би се осигурала географска равнотежа унутар тог региона. 



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Азија:

ü Минимално 25% расположивог буџета треба потрошити на мобилност са

најнеразвијенијим земљама унутар региона (Least Developed Countries – LDC).

ü Не би требало да се потроши више од 25% расположивог буџета на 

мобилности са земљама са високим дохотком унутар региона (High Income 

Countries – HIC).

ü Не би требало да се додели више од 15% расположивог буџета на 

мобилности са Кином.

ü Не би требало да се додели више од 10% расположивог буџета на 

мобилности са Индијом.



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Пацифик:

ü Највише 86,5% расположивог буџета би требало бити утрошено на 

мобилности са Аустралијом и Новим Зеландом. 

Подсахарска Африка: 

ü Најмање 35% буџета треба потрошити на мобилност са најнеразвијенијим

земљама унутар региона, са посебним нагласком на приоритетним земљама

за миграцију. 

ü Не би требало да се потроши више од 8% расположивог буџета на 

мобилности са било којом земљом унутар региона. 



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Латинска Америка:

ü Највише 30% расположивог буџета унутар региона би требало бити 

утрошено на мобилности са Бразилом и Мексиком. 

Источно партнерство: 

ü Најмање 40% буџета треба потрошити на мобилност студената са смањеним

могућностима. 



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Јужно суседство:

ü На мобилност са било којом земљом унутар региона не би требало да се 

потроши више од 15% расположивог буџета;

ü Минимум 65% расположивих средстава треба да буде додељено студентима, 

док истовремено 50% студената треба да има статус учесника са смањеним

могућностима.

Западни Балкан:

ü Нагласак треба да буде на мобилностима студената. 



Региони
2 основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
расположиви
буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
доступна 
средства за 12 
региона.

Буџети по 
регионима ће бити 
накнадно
дефинисани.

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

Region Countries

Western Balkans (Region 1) Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo**, 
Montenegro

Neighborhood East (Region 2) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, 
Ukraine

South-Mediterranean (Region 3) Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, 
Morocco, Palestine, Syria, Tunisia 

Russian Federation (Region 4) Russian Federation



Региони
2 основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
расположиви
буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
доступна 
средства за 12 
региона.

Буџети по 
регионима ће бити 
накнадно
дефинисани.

Region Countries

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 



Региони
2 основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
расположиви
буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
доступна 
средства за 12 
региона.

Буџети по 
регионима ће бити 
накнадно
дефинисани.

Region Countries

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



Региони
2 основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
расположиви
буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
доступна 
средства за 12 
региона.

Буџети по 
регионима ће бити 
накнадно
дефинисани.

Region Countries

Sub-Saharan Africa (Region 9)

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, 
Cape 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



Региони
2 основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
расположиви
буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
доступна 
средства за 12 
региона.

Буџети по 
регионима ће бити 
накнадно
дефинисани.

Region Countries

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

US & Canada (Region 12) United States of America, Canada



Ограничења токова мобилности на KA171 пројектима

ü Због обавезе да се допринесе развоју одређених земаља, мобилности студената

кратког, првог и другог циклуса студија спроведене са земљама које испуњавају

услове за званичну развојну помоћ (OECD ODA*) у регионима 2-11, ограничене су на 

долазне мобилности из трећих земаља које немају пуноправно учешће у Програму. 

ü Одлазна мобилност према овим земљама је само могућа за студенте на докторском

нивоу студија и за запослене.

ü Таква ограничења токова мобилности не важе за регион западног Балкана. 

ü *Списак земаља за које се овај захтев примењује може се пронаћи на DAC листи 

земаља које добијају званичну развојну помоћ (списак се налази на овом линку). 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


Студенти у KA171 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Стипендије за 
студенте -
Дуготрајне
мобилности

ü Стипендије за студенте који одлазе из Србије у треће земље које немају
пуноправно учешће у Програму : 700 евра

ü Додатак за студенте са смањеним могућностима: 250 евра месечно.

Група 1 
земље са високим трошковима

живота
DK, FI, IS, IE, LU, SE, UK, LI, NO 900 евра

месечно

Група 2 
земље са средње високом
трошковима живота

AT, BE, DE, FR, IT, EL, ES, CY, 
NL, MT, PT

850 евра
месечно

Група 3 
земље са нижим трошковима

живота

BG, HR, CZ, EE, LV, LT, HU, PL, 
RO, SK, SI, NM, TR, RS

800 
евра месечно



Трошкови боравка за студенте на краткорочним мобилностима

üИндивидуална подршка (трошкови боравка) за студенте на краткорочним

физичким мобилностима:

• До 14. дана мобилности – 70 евра дневно;

• Од 15. до 30. дана мобилности – 50 евра дневно.

ü Додатна подршка за студенте са смањеним могућностима током

краткорочних физичких мобилности :

• 100 евра за физичку мобилност у трајању од 5 до 14 дана;

• 150 евра за физичку мобилност у трајању од 15 до 30 дана.

ü Студенти који одлазе на краткорочну физичку мобилност ради обављања

стручне праксе немају право на додатак за исту.



Студенти на KA171 пројектима
имају право на путне трошкове

Додатна подршка за путне трошкове за 
одређене удаљености у случају

“зеленог“ путовања, као и до 4 дана додатне 
индивидуалне подршке.



Запослени у KA171 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Дневни износи
стипендије за 
запослене на ВШУ 
у трећим
земљама , које
немају
пуноправно
учешће у 
Програму 
у односу на 
циљну земљу ü Трошкови боравка за запослене који иду на мобилност из Србије у трећу земљу која

није придружена Програму: 180 евра.
ü Уколико мобилности запослених трају дуже од 14 дана (15 до 60 дана), учесници имају

право на 70% подршке предвиђене за одговарајућу групу земаља, за те дане трајања
мобилности. 

ü Путни трошкови (за запослене): ДАЉИНАР и додатак за ”зелено” путовање.

Група 1 
земље са високим трошковима

живота
NO, DK, LU, UK, IS, SE, IE, FI, LI 180 евра

Група 2 
земље са средње високом
трошковима живота

NL, AT, BE, FR, DE, IT, ES, 
CY, EL, MT, PT 160 евра

Група 3 
земље са нижим трошковима

живота

SI, EE, LV, HR, SK, CZ, LT, 
TR, HU, PL, RO, BG, NM, RS 140 евра



Организациона подршка на 
KA171 пројектима

500 евра по учеснику мобилности



Додатни трошкови на KA171 пројектима -Инклузија

ü Подршка за инклузију подразумева додатна финансијску средства, и то:

• 100 евра по учеснику са смањеним могућностима за ВШУ (јединични трошак – unit

cost) у циљу организације мобилности учесника којима је потребна додатна подршка.

• Додатна подршка за учеснике мобилности са смањеним могућностима (до 100%

дозвољених трошкова), заснована на бази стварних трошкова (real cost). На пример,

то могу бити трошкови за лица у пратњи.Мора бити одобрен од стране НА.

ü Први вид подршке (100 евра по учеснику мобилности за ВШУ) зависи од броја учесника са

смањеним могућностима, којима месечни додатак од 250 евра не покрива све трошкове и

који захтевају додатну (финансијску) подршку, а коју одобрава НА.



Ванредни трошкови на KA171 пројектима

ü Постоје два основна типа ванредних трошкова на KA171 пројектима:

• Трошкови финансијске гаранције (уколико то захтева национална агенција) – 80%

дозвољеног (стварног) трошка;

• Путни трошкови за“скупа“ путовања: 80% дозвољеног (стварног) трошка. Односи се

на случајеве у којима надокнада за путне трошкове, заснована на даљинару, не

покрива најмање 70% путних трошкова (тамо где су дозвољени).

ü Оба типа трошка одобрава национална агенција, на појединачној основи (од случаја до

случаја).



Рок за подношење пријава за KA171 пројекте мобилности

ü ВШУ из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус;

ü ВШУ подносе једну пријаву за ову врсту пројеката;

ü Рок за подношење пријаве: фебруар 2023. године, (тачни датум и 

време ће бити наведени у Програмском водичу за 2023. годину) 

ü Трајање пројеката КА 171: 24 или 36 месеци;

ü Почетак пројеката КА 171: 1. август 2023. године.



Корисни линкови

Важећи Водичу за конкурисање ће бити доступан овде: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

Националне агенције за Еразмус + програм:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies

Националне Еразмус+ канцеларије:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-erasmus-offices



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/


Хвала на пажњи!



Питања и одговори¿?


