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ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

• Пројекти изградње капацитета у области младих (CBY - Capacity Building in the field of
Youth) су пројекти међународне сарадње засновани на мултилатералним партнерствима
између организација активних у области младих из држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених програму и трећих земаља које не учествују пуноправно у програму: земље
региона Западног Балкана (регион 1) и земље јужног Медитерана (регион 3);

• Ови пројекти подстичу међународну сарадњу, дијалог о омладинским политикама,
неформално учење младих и унапређују положај омладинских организација и младих;

• Усмерени су пре свега на изградњу и јачање капацитета омладинских организација и
младих из трећих земаља које не учествују пуноправно у програму;

• За ове пројекте надлежна је Извршна агенција за образовање и културу EACEA.



ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ
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Повећање капацитета организација које 
раде са младима;

Промоција неформалног учења у трећим 
земљама које не учествују пуноправно у 
програму, посебно активности учења која 
побољшавају компетенције младих и 
омогућавају њихову веће учешће у 
друштву;

Подршка развоју омладинског рада у 
земљама које не учествују пуноправно у 
програму;

Развијање различитих видова 
мобилности у сврху неформалног учења
у трећим земљама које не учествују 
пуноправно у програму;

Допринос спровођењу Европске 
стратегије за младе (2019-2027) и 11 
европских циљева за младе;

Подстицање сарадње између различитих 
региона у свету кроз заједничке 
иницијативе;

07
Боља усклађеност омладинског сектора са 
системима формалног образовања и/или 
тржишта рада.



ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Пројекти изградње капацитета у области младих би требало да покрију једну или више тематских области:
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Политичко учешће и дијалог младих са 
доносиоцима одлука;

Укључивање младих са смањеним 
могућностима;

Демократија и владавина права;

Мир и постконфликтно помирење;

Животна средина и климатске промене;

Антидискриминација и једнакост полова; 

08 Дигиталне и предузетничке вештине.04 Оснаживање младих и повећање 
запошљивости младих;



• Предложене пројектне активности треба да покрију једну или више тематских области и да буду у складу са
општим циљевима пројеката изградње капацитета у области младих;

• Фокусирају се пре свега на изградњу и јачање капацитета омладинских организација и младих из трећих
земаља које не учествују пуноправно у програму;

• Доприносе подстицању политичког дијалога, сарадње, умрежавања и размене пракси;

• Промовишу стратешку сарадњу између омладинских организација и доносилаца одлука, посебно у
трећим земљама које не учествују пуноправно у програму;

• Развијају методе, алате и материјале за рад са младима;

• Промовишу сарадњу између омладинских организација и организација активних у областима
образовања и обука, као и са организацијама на тржишту рада;

• Подижу капацитете омладинских организација и локалних, регионалних и националних власти које се баве
младима, посебно у трећим земљама које не учествују пуноправно у програму;

• Унапређују капацитете за управљање, иновације, лидерство и интернационализацију омладинских
организација, посебно у трећим земљама које не учествују пуноправно у програму;

АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТИМА ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ



ТИПОВИ АКТИВНОСТИ
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Развијање алата и метода за 
професионални развој омладинских 
радника и тренера;

Развијање неформалних метода учења;

Развијање нових облика рада са младима;

Организација семинара, догађаја, 
радионица, размена добрих пракси у 
циљу продубљивања сарадње и учења од 
колега; 

Организација мобилности младих и 
омладинских радника - ове активности не 
треба да буду примарне, већ би требало 
да послуже као начин за тестирање алата 
и метода развијених кроз ове пројекте.

05 Развој нових практичних обука;



ФАЗЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА

ПРИПРЕМА И 
ПЛАНИРАЊЕ

СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА, 
ЕВАЛУАЦИЈА И 
ДИСЕМИНАЦИЈА



КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?

Било која јавна или приватна организација активна у области младих која има седиште у некој од држава чланица ЕУ или у некој 
од трећих земаља придружених програму или у некој од трећих земаља које не учествују пуноправно у програму из региона 1 и 3.

Јавна и приватна предузећа могу учествовати као партнери, али не могу бити координатори.

Организације из Србије могу учествовати као координатори или партнери.



САСТАВ КОНЗОРЦИЈУМА

Бар једна организације из државе чланице ЕУ или 
треће земље придружене програму + две 
организације из најмање једне треће земље која 
не учествује пуноправно у програму из региона 1 и 
3.

НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

Једна, две или три године

Oд 100.000 до 300.000 евра

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА Извршној агенцији за образовање и културу EACEA

РОК ЗА ПРИЈАВУ март 2023.



Primer:
Screenshot sajta

• Релевантност пројекта – 30 поена;
• Квалитет дизајна и спровођења пројекта – 30 поена;
• Квалитет партнерства и договора о сарадњи – 20

поена;
• Утицај пројекта – 20 поена;

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈАВА

Напомена:

Да би пројекат био узет у обзир 
за финансирање, он мора да 
оствари минимум 60 поена, уз 
поштовање предвиђеног
минималног броја поена по 

појединачним критеријумима.



• Паушално финансирање – lump sumмодел;

• Буџет треба да буде што детаљније представљен и организован у кохерентне радне пакете;

• Примери радних пакета:

1. управљање пројектом;
2. обуке;
3. организација догађаја
4. припрема и спровођење мобилности;
5. комуникацију и ширење информација;
6. осигурање квалитета.

• Предлог буџета треба да садржи преглед процењених трошкова и њихов удео у радном пакету (и удео
додељен сваком партнеру у оквиру сваког радног пакета);

• Описани трошкови могу покрити трошкове особља, путне трошкове и дневнице, трошкове опреме и
подуговарања, као и друге трошкове.

ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА



• Позив за подношење пројектних пријава
ће ускоро бити објављен на Funding and
Tender Opportunities платформи:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/progra
mmes/erasmus2027.

• Сви заинтересовани да узму учешће у
овом типу пројекта треба да консултују
Еразмус+ програмски водич за 2023.
годину.

• За учествовање у овом типу Еразмус+
пројеката потребан је PIC број;

• Корисне информације о PIC броју доступне
на сајту Еразмус+ програма у Србији
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-
broj/ или на Funding and Tender Opportunities
платформи https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/participant-register на којој се и
региструје PIC број;

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

*Значајан успех организација из Србије у овој акцији.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-broj/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Европска иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps - ESC)
је иницијатива Европске уније која омогућава младима између 18 и 30
година да, у својим земљама или иностранству, волонтирају на
пројектима који су од користи заједницама и људима широм Европе. У
оквиру ове иницијативе, солидарност се посматра као заједничка
вредност у европском друштву.



ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Тренутно, у Европској иницијативи за солидарност
пуноправно учествују све државе чланице Европске
уније, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Турска и
Северна Македонија. У појединим деловима програма
(волонтерским активностима) могу учествовати и тзв.
треће земље које не учествују пуноправно у програму,
а то су земље које окружују ЕУ, међу којима је и Србија.



ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ -ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Организације из Србије у оквиру Европске
иницијативе за солидарност могу да:

• поднесу захтев и добију ознаку квалитета (Quality
Label) и остваре предуслов за учешће у Европској
иницијативи за солидарност, тј. у волонтерским
активностима, уколико испуњавају предуслове
квалитета;

• буду партнери у области волонтирања и шаљу младе
на краткорочне и дугорочне волонтерске пројекте, као и
да угосте младе из земаља пуноправних учесница
програма ESC на краткорочним и дугорочним
волонтерским пројектима/активностима;

Пријаве за ознаку квалитета су стално отворене.
Организације из Србије пријаве подносе САЛТО центру
за југоисточну Европу:
https://www.salto-youth.net/rc/see/.

Детаљне информације, као и списак организација из
Србије које поседују ознаку квалитета, доступне су на
веб-сајту Европског портала за младе:
https://youth.europa.eu/home_en.

https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://youth.europa.eu/home_en


ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ -МЛАДИ

Млади из Србије кроз Европску иницијативу за
солидарност могу да волонтирају у земљама које
пуноправно учествују у програму;

Осим тога, млади из земаља које пуноправно
учествују у програму могу да волонтирају у
Србији.



• У бази волонтерских пројеката на Европском порталу за младе https://youth.europa.eu/go-
abroad/volunteering/opportunities_en могу се лако претражити доступни волонтерски
пројекти по земљама у којима се спроводе, теми и оквирном трајању пројекта тј.
волонтирања.

• Избором конкретног пројекта из базе добија се информација о томе да ли се за њега могу
пријавити млади из Србије, који је пожељан профил волонтера, како се и са којом
документацијом пријављује и у ком року.

• Да би млада особа из Србије учествовала у волонтерском пројекту, потребно је да пронађе
организацију из Србије која ће је послати на волонтирање. То може бити било која
акредитована организација за слање волонтера из Србије. Списак ових организација са
релевантним контактима доступан је на страници Европског портала за младе

ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЛИДАРНОСТ -МЛАДИ

https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering/opportunities_en


КОНТАКТИ

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
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@FondacijaTempus
Twitter

ГРУПА ЗА МЛАДЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И СПОРТ
youth@tempus.ac.rs 
011 33 42 430, опција 5

ИНФО ЦЕНТАР ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС
Теразије 39, I спрат, Београд
info@tempus.ac.rs
011 33 42 430, опција 1

www.erasmusplus.rs 



Хвала на пажњи!


