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Основним одликама Партнерстава за 
сарадњу

Хоризонталним и специфичним
приоритетима

Врстама пројектних активности и њиховом
финансирању

Подношењу пројектних пријава и њиховом
оцењивању
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Основне одлике

• Децентрализована акција - надлежност Националних агенција

• Спровођење пројеката у партнерству више организација из
различитих земаља.

• Подршка организацијама да ојачају своје капацитете, размене
праксе и произведу иновативне резултате.



Основне одлике

• Две врсте Партнерстава (Partnership for Cooperation):

Ø Партнерства за сарадњу (Cooperation Partnerships)
Ø Мала партнерства (Small-Scale Partnerships)

• Партнерства за сарадњу могу бити у високом, општем, стручном образовању,
образовању одраслих, младих и спорта

• Мала партнерства отворена су за учешће високошколских установа, али је
утицај пројеката на другим секторима (опште, стручно образовање,
образовање одраслих, млади, спорт)



Важно је имати на 
уму на који сектор 
се остварује утицај



Приоритети

• Пројекат је потребно уклопити у један или више хоризонталних
и/или специфичних приоритета прописаних Програмом

• Приоритете прописује Европска комисија (Програмски водич за
2023. годину)

• Постоје приоритети на које би пројекти требало да се
фокусирају:
- хоризонтални приотитети заједнички за све секторе, и
- специфични приоритети за одређени сектор (нпр. за сектор

високог образовања)



Ø Инклузија и различитост у свим областима образовања, обука, омладине и
спорта

Ø Животна средина и борба са климатским променама

Ø Рад на дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне спремности,
прилагодљивости на промене и капацитета

Ø Заједничке вредности, грађански ангажман и учешће

Приоритети заједнички за све секторе

*Приоритети ће бити детаљно приказани у Програмском водичу за 2023. годину



Приоритети специфични за сектор високог образовања

Ø Промовисање међусобно повезаних система високог образовања

Ø Стимулисање иновативних пракси учења и подучавања

Ø Развијање STEM/STEAM метода у високом образовању, посебно учешћа
жена у STEM областима

Ø Награђивање изврсности у учењу, подучавању и развоју вештина

Ø Изградња инклузивних система високог образовања

Ø Подршка дигиталних могућности система високог образовања

*Приоритети ће бити детаљно приказани у Програмском водичу за 2023. годину



Партнерства за сарадњу
(Cooperation Partnerships)



Циљеви

• Повећање квалитета у раду, активностима и пракси укључених организација
и установа, отварање новим актерима, који нису природно укључени у један
сектор

• Јачање капацитета организација да раде на међународном и
међусекторском нивоу

• Решавање заједничких потреба и приоритета у областима образовања,
обука, младих и спорта

• Омогућавање промена на индивидуалном, организационом или секторском
нивоу, које воде ка унапређеним и новим приступима и квалитету у раду, у
складу са контекстом сваке организације



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,

СевернаМакедонија, 
Турска

Остале земљеширом 
света+



Састав конзорцијума

• Минимум конзорцијума: 3 организације из 3 различите
државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму 

• Пријаву може да поднесе било која јавна или приватна 
организација из државе чланице ЕУ и треће земље
придружене Програму 

• Пуноправни и придружени партнери

• Подстиче се учешће различитих врста установа (диверзитет
искустава и профила) које могу дати допринос пројекту

• Не постоји максимални број партнера



Ко може да учествује?
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Било која јавна или приватна организација
из држава чланица ЕУ, трећих земаља
придружених Програму или трећих земаља
које не учествују пуноправно у Програму 

За установе из трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму доказује се
додатна вредност, али резултат не угрожава
пројектну пријаву

Установе из трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму не
улазе у минимум конзорцијума

Високошколске установе из држава
чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму морају бити 
носиоци важеће ЕCHE повеље

Високошколске установе морају бити 
акредитоване и самосталне по 
националном законодавству

Све установе које су пуноправни партнери 
морају имати ОИД број



Начин конкурисања

• Пријава се подноси Националној агенцији надлежној за Еразмус + програм у
земљи подносиоца пријаве. У Србији је надлежна агенцијаФондација Темпус.

• Изузетак су пројектне пријаве које подносе европске невладине организације
или партнерства у области спорта. У овим случајевима, пријава се подноси
Извршној агенцији за образовање и културу (ЕАCЕА).

• Европске невладине организације - формално признате организације које су сачињене
из тела/секретаријата који се налази у некој од држва чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму и најмање девет националних огранака у тим земљама

• Један конзорцијум може поднети исту пријаву само на једном месту

• Пријава се подноси електронским путем кроз прописани формулар на
платформи.



Услови конкурисања

• Трајање пројеката: од 12 до 36 месеци –подносилац пријаве дефинише у
пријави

• Почетак пројеката: 1. септембар - 31. децембар 2023. (саветује се одабир
што каснијег почетка пројекта, због процедуре уговарања)

• Оквирни буџет за све одобрене пројекте: око 400 000 евра

• Буџет намењен партнерствима за сарадњу додељује се у облику
паушалних износа од 120 000, 250 000 или 400 000 евра



Дефинисање буџета пројекта

Приликом планирања пројеката, потребно је да се одабере јединствени паушални
износ прикладан за покривање трошкова пројеката на основу потреба и циљева
пројекта: 120 000, 250 000 или 400 000 евра

Ако пројекат буде одабран за финансирање, тражени паушални износ постаје
укупан износ одобрених наменских бесповратних средстава.

Опис пројекта мора да укључити:
- детаљну методологију пројекта са јасном расподелом задатака, 
- финансијске аранжмане међу партнерима, 
- детаљан временски оквир са главним резултатима, 
- праћење и систем контроле, 
- постављање алата за обезбеђивање благовременог спровођења пројектних

активности.



Дефинисање буџета пројекта
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Неопходно је да активности буду подељене у радне пакете

Највише 5 радних пакета, 
укључујући пакет за управљање
пројектом

Радни пакет за управљање
пројектом намењен је за покривање
хоризонталних активности које су 
неопходне за спровођење пројекта, 
као што су праћење, координација, 
комуникација, евалуација и
управљање ризиком. Део паушалног
износа који се издваја за овај пакет 
може бити највише 20% од укупног
износа средстава пројекта.

Што је већи износ који се тражи, 
то ће се очекивати да 
методологија пројекта буде 
тачнија и свеобухватнија, а 
резултати комплекснији.

Подуговарање услуга је такође
могуће, докле год активности које
доводе до остварења циљева
пројекта реализују искључиво
партнери на пројекту. Део
паушалног износа намењен
подуговарању може бити највише
20% од укупног износа средстава
пројекта.
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Формална прихватљивост

Дупло финансирање

Квалитативна процена

Одлука о финансирању



Оцењивање пројектне пријаве
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Да би пројекат био
узет у обзир за 
финансирање, он 
мора укупно да 
оствари најмање
60 поена, уз 
поштовање
предвиђеног
минималног броја
поена по 
појединачним
критеријумима. 

Критеријуми оцењивања Максимум 
бодова

Минимум
бодова

Релевантност 25 15

Квалитет пројектног дизајна и његово
спровођење 30 10

Квалитет партнерства и успостављене
сарадње 20 10

Утицај 25 15

Укупно 100 60



Позив за подношење пројектних пријава
Очекивани рок за предају пријава Националним агенцијама: март 2023. (тачни датум и време
ће бити наведени у Програмском водичу за 2023. годину)

Пчекивани рок за предају пријава EACEA: март 2023. (тачни датум и време ће бити наведени у
Програмском водичу за 2023. годину)

Формулари за пријаву:
Ø За подношење Националним агенцијама: овде
Ø За подношење EACEA: овде

Подршка Фондације Темпус за развој и подношење пријава
Националној агенцији:

Ø Радионица
Ø Индивидуалне консултације (онлајн састанци, имејл,

телефон)

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/


Корисни линкови

Програмски водич за конкурсни рок 2023. године:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

База пројеката Фондације Темпус:
https://projects.erasmusplus.rs/en/

Еразмус + платформа пројектних резултата:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://projects.erasmusplus.rs/en/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


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/


Хвала на пажњи!


