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КА2 ПАРТНЕРСТВА

KA2 ПАРТНЕРСТВА 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



ТИПОВИ 
ПРОЈЕКАТА

ПАРТНЕРСТВА 
ЗА САРАДЊУ

МАЛА 
ПАРТНЕРСТВА



Ко може да се пријави?

ü Школе и предшколске установе (државне
и приватне), верификоване од стране
Министарства просвете

ü Друге установе активне у области 
образовања, обука и других 
друштвено-економских сектора:

• институти, образовни центри, високошколске

установе;

• истраживачки центри;

• организације цивилног друштва;

• државне институције на локалном,

регионалном или националном нивоу;

• стручна удружења и синдикати;

• државна и приватна предузећа, центри за 

запошљавање, привредне коморе итд.



Појединци не 
могу да се 
пријаве



У пројектима могу да 
учествују запослени 
и ученици/одрасли 

полазници



Хоризонтални и 
секторски приоритети



Партнерства морају да 
се односе најмање на 
један хоризонтални или 
специфични (секторски) 

приоритет



Хоризонтални приоритети

Животна средина и 
борба са 

климатским 
променама

Инклузија и 
различитост у свим 

областима образовања, 
обука, омладине и 

спорта

Дигитална 
трансформација

Учешће у 
демократском 

животу



Специфични приоритети за опште 
образовање
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Пружање одговора на неједнакости при
учењу, рано напуштање школовања и
ниска постигнућа ученика када су у
питању основне вештине

Подршка наставницима, школским
лидерима и другом особљу у образовању

Развој кључних компетенција
06

Промовисање свеобухватног приступа
језичкој настави

Промовисање интересовања за СТЕМ

Развој висококвалитетних система за
рано образовање и бригу о деци

Препознавање исхода учења за учеснике
међународних мобилности
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Специфични приоритети за стручно 
образовање и обуке
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Прилагођавање стручног образовања и
обука потребама тржишта рада

Повећање флексибилности када су у
питању могућности у стручном
образовању и обукама

Допринос иновацијама у стручном 
образовању и обукама

Повећање атрактивности стручног
образовања и обука

Побољшање осигурања квалитета у 
стручном образовању и обукама

Развој и примена стратегија
интернационализације за пружаоце
услуга стручног образовања и обука
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05
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Специфични приоритети за 
образовање одраслих
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Повећана доступност понуде
висококвалитетних прилика за учење

Креирање прилика за развој вештина,
унапређење приступачности образовних
активности и повећање учешћа у
образовању одраслих

Унапређивање и развој компетенција 
наставног и осталог особља које је 
ангажовано у образовању одраслих

Унапређење осигурања квалитета у
образовању одраслих

Развијање центара за учење 

Промовисање програма Еразмус+ међу
грађанима свих генерација
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Додатни хоризонтални аспекти

Дигитална 
димензија

Инклузија и 
различитост

Животна 
средина и 
одрживост

Ови елементи могу да допринесу повећању утицаја и квалитативном
спровођењу пројеката током различитих фаза, те их треба узети у
обзир при писању предлога пројекта.



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРОЈЕКАТА

25 поена/
30 поена

Релевантност 
пројекта

Квалитет 
спровођења 
пројекта

Степен 
ефикасности 

пројектног тима

Утицај и 
дисеминација

30 поена/
30 поена

20 поена/
20 поена

25 поена/
20 поена

Два услова морају да буду испуњена да би пројекат био узет у разматрање:
1. Укупан број поена 60 или више

2. Најмање половина поена за сваки критеријум

Фондација Темпус врши евалуацију пријавних формулара у смислу техничког испуњења услова, након чега 
спољни оцењивачи анализирају пријаве и оцењују их на основу следећих критеријума:



Врсте активности

У току трајања пројекта, партнери
спроводе различите активности и
имају могућност да одаберу
комбинацију активности која је
оптимална за постизање пројектних
циљева.

Активности су груписане на следећи 
начин:

Управљање пројектом 
(организациони и административни 
задаци, виртуелни састанци
партнера, припрема учесника, 
припрема материјала итд.)

Спровођење пројекта (догађаји за 
умрежавање, радне сесије, размена 
пракси, развој иновација)

Промотивне активности 
(конференције, сесије, догађаји 
намењени дељењу и промоцији 
резултата пројекта)



Буџет се не генерише 
сам, већ се бира једна од 
понуђених паушалних 

сума



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
Ови пројекти подржавају:

ПОВЕЋАВАЊЕ КВАЛИТЕТА У РАДУ, 
АКТИВНОСТИМА И ПРАКСИ 
УКЉУЧЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
ИНСТИТУЦИЈА

РАЗВОЈ, ТРАНСФЕР И 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ИНОВАТИВНИХ ПРАКСИ 

РАЗМЕНУ ДОБРИХ ПРАКСИ НА 
ЕВРОПСКОМ НИВОУ

ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 
УМРЕЖАВАЊЕ И 

УСПОСТАВЉАЊЕ ПАРТНЕРСТАВА



Пројектни 
резултати

Нови 
програми 

обука

Педагошки 
материјали

Отворени 
образовни 

ресурси
ИТ алати

Итд.

ü Резултати морају да имају 
широку примену и 
интердисциплинарну димензију.

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



Правила учествовања

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

ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

120.000, 250.000 или 400.000 ЕВРА

БРОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

*Србија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, 
Северна Македонија и Турска.



Правила учествовања

12-36 МЕСЕЦИ

1. СЕПТЕМБАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023.

СВЕ ЗЕМЉЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕКАТ

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА АКТИВНОСТИ



МАЛА ПАРТНЕРСТВА



МАЛА ПАРТНЕРСТВА

01

02

03

04

Намењена су мање искусним организацијама, 
као и оним организацијама које раније нису 
учествовале у Програму.

У односу на Партнерства за сарадњу:
ü Краће трајање
ü Мањи износ средстава
ü Једноставнији административни 

захтеви

Циљеви, активности и планирани 
резултати морају да буду јасно повезани
и представљени на кохерентан начин. 

Пријава треба да садржи општи 
временски оквир пројекта са 
очекиваним датумима завршетка главних 
активности.



Правила учествовања

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

ФОНДАЦИЈИ ТЕМПУС

30.000 или 60.000 ЕВРА

БРОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

*Србија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, 
Северна Македонија и Турска.



Правила учествовања

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



ПРИМЕРИ ПРОЈЕКАТА



То је у реду!

Главни циљ: Допринос изградњи, јачању и стварању
вештина наставника који раде са децом из спектра
аутизма

Партнери: Бугарска, Хрватска, Србија

Буџет: €74,165

Трајање: 21 месец

Резултати: Практикуми са социјалним причама на 4 
теме и методолошки приручник за коришћење и 
писање прича
Сајт: https://itsok.rs/

Носилац: ОШ 
„Антон 
Скала“, 
Београд



С роботом на ТИ

Главни циљ: Развијање компетенција наставника и 
ученика у почетном и континуираном информатичком 
образовању

Партнери: Португал, Словенија, Србија

Буџет: €69,796

Трајање: 24 месеца

Резултати: Приручник за практичну наставу

Сајт: https://mrrobot.org.rs/

Носилац: ДОО 
Центар нових 
технологија, 
Рума



Rural Women to Sustainable Food and Farming

Главни циљ: Допринос оснаживању жена у руралним 
подручјима подстицањем нових трендова „економије 
свеже хране“ и пољопривредног предузетништва

Партнери: Хрватска, Грчка, Италија, Србија

Буџет: €58,504

Трајање: 30 месеци

Резултати: Мрежа жена из руралних заједница, 
платформа, водич, програм обуке

Сајт: https://ruralwomen.eu/

Носилац: 
ЕДУФОНС –
Центар за 
целоживотно
образовање, 
Нови Бечеј

Fresh Food from Farm to Table



ПОЗИВ ЗА 2023. ГОДИНУ
erasmusplus.rsБИЋЕ ОБЈАВ

ЉЕН НА САЈТУ

СВЕ ОРГАН
ИЗАЦИ

ЈЕ МОРА
ЈУ ДА ИМАЈУ

 

ОИД БРОЈ ДА БИ СЕ ПРИЈА
ВИЛЕ –

info@tempus.ac.rs

ПРИЈА
ВЕ СЕ ПОДН

ОСЕ ПУТЕМ
 ОНЛА

ЈН 

ПРИЈА
ВНИХ ФОРМ

УЛАРА

ПРИЈА
ВЕ СЕ ПОДН

ОСЕ ФОНД
АЦИЈИ

 

ТЕМПУ
С

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПРОЈЕКТНЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ
МАРТ 2023. ГОДИНЕ

*за Мала партнерства постоји 
додатни рок – октобар 2023. 
године



Корисни линкови

Сајт Еразмус+: 
https://erasmusplus.rs

Пријавни формулари:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Примери пројеката: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects



Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус
Сектор за опште, стручно и образовање одраслих
Телефон: 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
adult-education@tempus.ac.rs

Инфо центар - Теразије 39, I спрат, Београд
info@tempus.ac.rs - за ОИД број
www.erasmusplus.rs



Хвала на пажњи!


