
ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ 
И МАЛА ПАРТНЕРСТВА У 
ОБЛАСТИ МЛАДИХ

Слађана Јовић
Група за младе, информисање и спорт



КА2 ПАРТНЕРСТВА

ПРИПАДАЈУ КЉУЧНОЈ АКЦИЈИ 2 И ОМОГУЋАВАЈУ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА:

ü Стицање искуства на међународном нивоу

ü Јачање својих организационих капацитета

ü Решавање потреба и изазова партнерских 
организација

ü Развој висококвалитетних иновативних 
резултата

ü Размену добрих пракси



ПАРТНЕРСТВА: KA2

ПАРТНЕРСТВА 
ЗА САРАДЊУ 

у области младих
КА220-YOU

МАЛА 
ПАРТНЕРСТВА у 
области младих

КА210-YOU



KA2 партнерства морају да се 
односе на најмање један 
хоризонтални или један 
специфични приоритет 



ПРИОРИТЕТИ

Приоритете прописује Европска комисија и они могу бити:

Ø хоризонтални приоритети - заједнички за све секторе

Ø специфични приоритети - важе за одређени сектор (нпр. 
сектор младих)



ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

Инклузија и 
различитост у свим 

областима образовања, 
обука, омладине и 

спорта

Животна средина и 
борба са 

климатским 
променама

Дигитална 
трансформација

Учешће у 
демократском 

животу



СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ОБЛАСТ МЛАДИХ

Циљеви стратегије ЕУ 2019-2027 за младе – укључити, повезати и ојачати 
младе, посебно младе који су у ризику од тога да буду искључени из 
друштвених токова:

• Промоција активног грађанства, осећаја за иницијативу код младих, 
омладинског и социјалног предузетништва

• Повећавање квалитета, иновација и препознавања омладинског рада

• Повећавање запошљивости младих

• Јачање веза између омладинске политике, истраживања у области 
младих и праксе у омладинском раду
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КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?

02Било која јавна или приватна организација 
из држава чланица ЕУ или трећих земаља 
придружених програму (27 држава чланица 
ЕУ и Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, 
Србија, Северна Македонија и Турска)

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

Организације из трећих земаља које не
учествују пуноправно у програму могу да
буду партнери само у партнерствима за
сарадњу (не и у малим партнерствима),
али не улазе уминимум конзорцијума

Састав партнера може утицати на 
резултате селекције вашег пројекта, јер 
капацитет  да се пројекат спроведе 
мора доћи из конзорцијума



МОГУЋЕ ВРСТЕ АКТИВНОСТИ

• Управљање пројектом: активности планирања, координације и праћења 
пројекта, укључујући сарадњу између пројектних партнера (организациони и 
административни задаци, виртуелни састанци међу партнерима, припреме 
материјала намењеног комуникацији и мањих материјала за учење, припрема и 
праћење учесника који учествују у активностима, потписивање уговора између 
партнера, евалуација пројекта, итд.)

• Спровођење пројекта: догађаји умрежавања, развој нових ”алата”, састанци, 
радне сесије за размену пракси и развијање резултата, обуке омладинских 
радника (под условом да њихово учешће доприноси постизању циљева пројекта)

• Промотивне и активности промовисања пројектних резултата: организовање 
конференција, промо сесија, догађаја намењених дељењу и промоцији резултата 
пројекта



ФАЗЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА

Планирање* Припрема Имплементација 
активности Follow-up  

Управљање пројектом

Комуникација и сарадња између 
партнера

Подела задатака и одговорности 
између партнера



ПАРТНЕРСТВА ЗА 
САРАДЊУ



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
У свим секторима ови пројекти подржавају:

ПОВЕЋАВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДА, АКТИВНОСТИ И ПРАКСИ 
УКЉУЧЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

РЕШАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОТРЕБА И ИЗАЗОВА

РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ 
ИНОВАТИВНИХ 
РЕЗУЛТАТА/РЕШЕЊА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
ЗА УМРЕЖАВАЊЕ И 
УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПАРТНЕРСТАВА

СТИЦАЊЕ ИСКУСТАВА НА 
МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, 

РАЗМЕНУ ДОБРИХ ПРАКСИ НА 
ЕВРОПСКОМ НИВОУ



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ

Пројектни 
резултати

Нови програми 
обука, 

тренинга, 
методологија

Различита 
истраживања

Отворени 
ресурси за 

неформално 
учење

ИТ алати за 
рад са 

младима

Развој 
едукативних 
(нпр. видео) 
игара и др…

ü Резултати би требало да имају 
ширу примену.

ü У зависности од циљева и 
приоритета, партнерства би 
требало да укључују различите 
актере, који ће својом 
експертизом допринети изради и 
квалитету резултата.



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

Уколико је ваша организација/институција већ 
имала искуство у међународној сарадњи у 
области младих, КA2 пројекти партнерства за 
сарадњу су препоручени наредни корак. 

При одабиру типа пројекта, требало би узети у 
обзир циљеве Вашег пројекта, капацитет 
пројектних партнера и искуства Ваше 
организације.



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

Сврха ове врсте пројеката је повећање квалитета
услуга и активности свих актера омладинског
рада, као и приближавање омладинског рада актерима
ван сектора младих.

Путем локалне и међународне сарадње могуће је
радити на заједничким потребама и приоритетима
омогућавајући промене унутар организација па чак и
на нивоу сектора, доводећи до унапређења старих и
креирања нових приступа, а све у складу са
могућностима организација партнера на пројекту.



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ – ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

НАЈМАЊЕ 3 ОРГАНИЗАЦИЈЕИЗ 3 РАЗЛИЧИТЕ ДРЖАВЕ 
ЧЛАНИЦЕ ЕУ ИЛИ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ ПРИДРУЖЕНЕ ПРОГРАМУ*

ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

120.000, 250.000 или 400.000 ЕВРА

МИНИМУМ КОНЗОРЦИЈУМА

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

ОЧЕКИВАНА СРЕДСТВА ЗА 2023. 400.000 ЕВРА



КООРДИНАТОР ИЗ СРБИЈЕ ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

ПАРТНЕР ИЗ СРБИЈЕ КООРДИНАТОР ПОДНОСИ ПРИЈАВУ 
НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ

ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ – ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

РОК МАРТ 2023.



12-36 МЕСЕЦИ

1. СЕПТЕМБАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023.

СВЕ ЗЕМЉЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕКАТ

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ – ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА



МАЛА ПАРТНЕРСТВА



МАЛА ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

Уколико до сада нисте имали прилике да 
спроводите пројекте Кључне акције 2, мала 
партнерства у области младих представљају 
одличан први корак јер су осмишљена како 
би била лакше доступна мањим 
организацијама као и младима са смањеним 
могућностима.



МАЛА ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

Уз мање пројекте, краћи период трајања пројекта и 
поједностављене административне захтеве, ова врста 
пројеката олакшава учешће нових, мање искусних локалних 
организација. 

Мала партнерства омогућавају флексибилност у погледу 
мешања и употребе националних и транснационалних 
активности и могу допринети умрежавању међу 
организацијама, као и повезивању омладинских политика на 
свим нивоима.

Важно је напоменути да се примарни циљеви партнерстава за 
сарадњу односе и на мала партнерства, у складу са обимом 
пројеката.



МАЛА ПАРТНЕРСТВА – ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

НАЈМАЊЕ 2ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ 2 РАЗЛИЧИТЕ ДРЖАВЕ 
ЧЛАНИЦЕ ЕУ ИЛИ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ ПРИДРУЖЕНЕ 
ПРОГРАМУ*

ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

30.000 ИЛИ 60.000 ЕВРА

МИНИМУМ КОНЗОРЦИЈУМА

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

ОЧЕКИВАНА СРЕДСТВА ЗА 2023. 120.000 ЕВРА



КООРДИНАТОР ИЗ СРБИЈЕ ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

ПАРТНЕР ИЗ СРБИЈЕ КООРДИНАТОР ПОДНОСИ ПРИЈАВУ 
НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ

ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ – ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

РОКОВИ МАРТ 2023.
ОКТОБАР 2023.



6-24 МЕСЕЦА

1. СЕПТЕМБАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023.
1. ЈАНУАР -31. АВГУСТ 2024.

СВЕ ЗЕМЉЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕКАТ

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ – ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА



Буџет за обе врсте пројекта се не 
генерише сам, већ се бира једна од 
понуђених паушалних сума!



Primer:
Screenshot sajta

МАЛА ПАРТНЕРСТВА – КА210
• Релевантност и утицај пројекта – 30 поена.
• Квалитет дизајна пројекта – 30 поена.
• Квалитет партнерства и договора о сарадњи – 20 поена.
• Квалитет управљања пројектом – 20 поена.

ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ – КА220
• Релевантност пројекта – 25 поена.
• Квалитет дизајна и спровођења пројекта – 30 поена.
• Квалитет партнерства и договора о сарадњи – 20 поена.
• Утицај пројекта – 25 поена.

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈАВА

Напомена – Да би пројектна пријава ушла у 
разматрање, мора да оствари минимум 60 поена. 
Додатно мора да оствари минимум половину поена 

у свим категоријама 
оцењивања пројектне пријаве.



ШТА СУ НАРЕДНИ КОРАЦИ НАКОН ИНФО ДАНА?

Саветовање подносиоца пријава 
путем имејл комуникације, 
састанака и онлајн консултација

Учешће на међународним догађајима 
Salto ресурсних центара (European 
Training Calendar)

... онда и подносилац пројектне 
пријаве

01

02

03

04

05

06

07

Преузимање Еразмус+ водича за 
2023. годину

08

Пријава за учешће на Еразмус+ 
радионицама које ће бити одржане у 
наредном периоду

Уколико планирате први међународни 
пројекат у области младих, добро је 
прво бити партнер на пројекту

Уколико се одлучите за предају 
пројекта у првом року 2023. године, 
молимо да почетак пројекта 
планирате за крај 2023. године. 

РегистрацијаOID и PIC броја



КОНТИНУИРАНА ПОДРШКА

Више информација 
доступно на веб-сајту 

erasmusplus.rs

Организација 
вебинара и радионица

Разјашњавање 
правила програма

Подршка у тражењу 
партнера

Саветовање подносилаца пријава кроз имејл 
и телефонску комуникацију и консултације

Радионица за КА2 пројекте партнерстава за 
сарадњу у области младих очекује се у 
јануару/фебруару 2023.



ИНФОРМАТИВНИ ВЕБИНАРИ И РАДИОНИЦЕ

Радионица за КА2 пројекте партнерстава за сарадњу у 
области младих очекује се у јануару/фебруару 2023;

Пратите erasmusplus.ac.rs веб-сајт за више информација.



Корисни линкови

EU login:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-
account.htm

Претрага организација по ОID броју:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation

Еразмус платформа пројектних резултата:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en 

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

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation
http://www.erasmusplus.rs/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


КОНТАКТИ

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

www.erasmusplus.rs 

Група за младе, информисање и спорт
Имејл: youth@tempus.ac.rs 

Телефон: 011 33 42 430, опција 5



Хвала на пажњи!


