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Позив за 2023. годину



Шта је Еразмус+ програм?

Еразмус+ (2021-2027) је програм Европске уније
који обезбеђује финансирање пројеката у три
области:

Образовање 
и обуке

Млади Спорт



Општи приоритети Еразмус+ програма

01

02

03

04

Инклузија и различитост

Дигитална трансформација

Животна средина и борба против 
климатских промена

Учешће у демократском животу, 
промовисање заједничких 
вредности и грађанског 
ангажовања



Ко може да учествује у програму?

Свих 27 држава чланица 
ЕУ и треће земље 
придружене програму
(Турска, Северна Македонија, 
Норвешка, Исланд, Лихтеншајн)

Треће земље 
које не учествују 
пуноправно у 
програму

Од 2021. и Велика Британија

Србија



Структура Еразмус+ програма

КА1 – Мобилност КА2 – Пројекти сарадње КА3 – Подршка политикама

Студенти и запослени на
високошколским установама Партнерства за сарадњу Подршка различитим радним групама

на европском нивоу

Наставници, запослени и ученици у 
школама и установама стручног 

образовања и обука
Партнерства за изврсност Подршка мрежама

Едукатори и полазници у области 
образовања одраслих Партнерства за иновације Подршка дијалогу о политикама

Млади и омладински радници Изградња капацитета Повремени позиви за пројекте који
захтевају високу стручност

и иновативност

Тренери и особље организација у 
области спорта

Непрофитни 
европски спортски догађаји Европска омладина заједно

Ж
ан

 М
он
е



Акредитације

ØМогућност акредитације установа и организација у области општег, 
стручног и образовања одраслих, као и у области младих, за 

пројекте мобилности.

ØПоседовање Еразмус повеље за високо образовање (ECHE) и даље је 
предуслов за учешће високошколских установа у већини пројеката.

https://erasmusplus.rs/erazmus-akreditacije/

https://erasmusplus.rs/erazmus-akreditacije/


Нови конкурс за пројекте



Рокови*
*оквирни рокови на основу до сада доступних 

информација



Врсте пројеката Улога установа из
Србије Очекивани рок за подношење пријава Коме се подноси пријава

Мобилност у општем образовању
(школе и предшколске установе) Координатор, партнер фебруар 2023. Фондацији Темпус, националној

агенцији у другој програмској земљи

Мобилност у области стручног 
образовања и обука Координатор, партнер фебруар 2023. Фондацији Темпус, националној

агенцији у другој програмској земљи

Мобилност у области образовања 
одраслих Координатор, партнер фебруар 2022. Фондацији Темпус, националној

агенцији у другој програмској земљи

Мобилност младих и 
омладинских радника Координатор, партнер фебруар 2023,

октобар 2023.
Фондацији Темпус, националној

агенцији у другој програмској земљи

Пројекти за активно учешће 
младих Координатор, партнер фебруар 2023,

октобар 2023.
Фондацији Темпус, националној

агенцији у другој програмској земљи

DiscoverEU пројекти инклузије Координатор, партнер фебруар 2023,
октобар 2023.

Фондацији Темпус, националној
агенцији у другој програмској земљи

Мобилност у области високог 
образовања (укључујући 
међународну кредитну)

Координатор, партнер фебруар 2023. Фондацији Темпус, националној
агенцији у другој програмској земљи

Мобилност у области спорта Координатор, партнер фебруар 2023, 
октобар 2023.

Фондацији Темпус, националној
агенцији у другој програмској земљи

Очекивани рокови за позив 2023.



Врсте пројеката Улога установа из 
Србије Очекивани рок за подношење пријава Коме се подноси пријава

Виртуелне размене за високо образовање 
и младе Координатор, партнер април 2023. EACEA

Партнерства за сарадњу у области 
општег образовања (школе и предшколске 
установе), стручног образовања и обука, 

високог образовања, образовања 
одраслих, у области рада са младима

Координатор, партнер март 2023.
Фондацији Темпус, 

националној
агенцији у другој програмској 

земљи

Партнерства за сарадњу у области спорта Координатор, партнер март 2023. EACEA

Мала партнерства у области 
општег образовања (школе и предшколске 
установе), стручног образовања и обука, 
образовања одраслих, у области рада са 

младима

Координатор, партнер март 2023,
октобар 2023.

Фондацији Темпус, 
националној

агенцији у другој програмској 
земљи

Мала партнерства у области спорта Координатор, партнер март 2023. EACEA

Очекивани рокови за позив 2023.



Врсте пројеката Улога установа из 
Србије

Очекивани рок за подношење 
пријава Коме се подноси пријава

Центри изврсности за 
стручно образовање

Координатор, 
партнер јун 2023. EACEA

Еразмус Мундус пројекти Координатор, 
партнер фебруар 2023. EACEA

Савези за иновације Координатор, 
партнер мај 2023. EACEA

Пројекти свесни 
изазова будућности

Координатор, 
партнер март 2023. EACEA

Европски универзитети Координатор, 
партнер јануар 2023. EACEA

Очекивани рокови за позив 2023.



Врсте пројеката Улога установа из 
Србије Очекивани рок за подношење пријава Коме се подноси пријава

Изградња капацитета у 
високом образовању Координатор, партнер фебруар 2023. EACEA

Изградња капацитета у 
области стручног образовања 

и обука
Координатор, партнер фебруар 2023. EACEA

Изградња капацитета у 
области младих Координатор, партнер март 2023. EACEA

Изградња капацитета у 
области спорта Координатор, партнер март 2023. EACEA

Непрофитни европски 
спортски догађаји Координатор, партнер март 2023. EACEA

Европска омладина заједно Координатор, партнер март 2023. EACEA

Жан Моне Координатор, партнер март 2023. EACEA

Очекивани рокови за позив 2023.



Врсте пројеката Улога установа из 
Србије Очекивани рок за подношење пријава Коме се подноси пријава

Акредитације у области 
општег, стручног и 

образовања одраслих
Координатор октобар 2023. Фондацији Темпус

Акредитације у области 
младих Координатор октобар 2023. Фондацији Темпус

Очекивани рокови за позив 2023.



Буџет*
*Укупан износ очекиваног 

(националног) буџета од 8.632.202
евра индикативно је подељен на 

следећи начин:



Врсте пројеката Расположив буџет (ЕУР)

КА1 Мобилност у општем образовању за школе и предшколске установе 936.909

КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука 1.252.364

КА1 Мобилност у области образовања одраслих 221.386

КА1 Мобилност младих и омладинских радника 442.609

КА1 Пројекти за активно учешће младих 84.889

КА1 DiscoverEU пројекти инклузије 41.295

КА1 Мобилност у високом образовању 2.605.280

КА1 Мобилност у високом образовању – међународна димензија 498.504

КА1 Мобилност у области спорта 68.966



Врсте пројеката Расположив буџет (ЕУР)

КА2 Партнерства за сарадњу у области општег образовања 400.000

КА2 Партнерства за сарадњу у области стручног образовања 400.000

КА2 Партнерства за сарадњу у области образовања одраслих 400.000

КА2 Партнерства за сарадњу у области високог образовања 400.000

КА2 Партнерства за сарадњу у области младих 400.000

КА2 Мала партнерства у области општег образовања 120.000

КА2 Мала партнерства у области стручног образовања 120.000

КА2 Мала партнерства у области образовања одраслих 120.000

КА2 Мала партнерства у области младих 120.000



Главне новине Спорт
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Подршка подносиоцима 
пријава пројеката



Информативни центар 
Фондације Темпус

Инфо центар омогућава свим заинтересованим појединцима,
представницима школа, високошколских установа, омладинских и осталих
организацијама да на једном месту, без заказивања, добију све
потребне информације о могућностима учешћа у програму Еразмус+,
стипендијама, каријерном вођењу и саветовању, као и о образовању у
Србији и Европи.

Теразије 39, I спрат, Београд



Информативни вебинари и радионице

Високо: КА220 радионица (уживо), 
почетком фебруара 2023. године

Млади:
Радионицa за КА1 - децембар 2022.
Радионица за КА2 – јануар/фебруар 2023.

Спорт:
Радионицa за КА1 - децембар 2022. године

Високо: КА131 и КА171 радионица 
(онлајн) 8. 12. 2022. године

Група за високо образовање пружа 
индивидуалну подршку заинтересованима за 
ECHE повељу – рок 26. 1. 2023.  године

Школе, ВЕТ и одрасли:
• Радионице и вебинари за КА1 – децембар 

2022. и јануар 2023. године;
• Радионице за КА2 – јануар/фебруар 2023. г.
• Пројектна академија – јануар 2023. године; 

године (у време школског распуста);



Континуирана подршка

Видео туторијали на 
Youtube каналу 

Фондације Темпус

Организација вебинара
Разјашњавање 
правила програма

Подршка у тражењу 
партнера

Саветовање подносилаца пријава кроз имејл 
и телефонску комуникацију и консултације



Корисни линкови

Сајт Еразмус+ програма у Србији
www.erasmusplus.rs

Водич за Еразмус+ програм – очекује се да буде ускоро објављен на:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Сајт Фондације Темпус
www.tempus.ac.rs

http://www.erasmusplus.rs/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://www.tempus.ac.rs/


Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Инфо центар: опште информације, OID и PIC број
info@tempus.ac.rs
Високо образовање
higher-education@tempus.ac.rs
Школе, предшколске установе, стручно образовање
schools-vet@tempus.ac.rs
Образовање одраслих
adult-education@tempus.ac.rs
Млади
youth@tempus.ac.rs
Спорт
sport@tempus.ac.rs



Хвала Вам на пажњи!
Желимо Вам успешан конкурсни рок!


