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KA1 пројекти мобилности у области општег, стручног и
образовања одраслих

У оквиру KA1 пројеката мобилности институције активне у 
области општег, стручног и образовања одраслих имају 

могућност да пошаљу своје запослене, као и полазнике на период 
стручног усавршавања у неку од програмских земаља.

“ “



Општи приоритети Програма

• Инклузија и различитост
• Еколошка одрживост и борба против климатских промена
• Дигитална трансформација
• Учешће у демократскомживоту



ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ 

Подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;

Промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и
грађанског учешћа, као и промовисање знања о европском наслеђу;

Подршка развоју професионалних мрежа широм Европе;

Повећање учешћа у активностима образовања одраслих;

Јачање квалитета учења и наставе у школама;
Размена најбољих пракси и промоција употребе нових и иновативних 
педагошких метода и технологија и подршка професионалном развоју 
наставника, тренера, ментора и другог особља у ВЕТ-у;

Подршка развоју вештина специфичних за пословне потребе на 
данашњем и будућем тржишту рада.



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

најмање 2 (пошиљалац и прималац)

27 чланица ЕУ + Лихтенштајн, Норвешка, 
Исланд, Турска, Македонија и Србија

краткорочни или акредитовани

Број организација

Земље учеснице

Врсте пројеката



КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ У ОБЛАСТИ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА?

01

02

03

04

05

06

Предшколске установе и
основне школе (државне и
приватне)

Гимназије и музичке школе

Средње стручне школе

Основне и средње школе за
образовање одраслих

Јавне установе и
координациона тела на
локалном и регионалном
нивоу
Остале институције које се 
баве општим образовањем



КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА?

01

02

03

04

Државне и приватне средње 
стручне школе - одобрене од 
стране МП

Јавне и локалне установе

Јавне и приватне компаније

Организације које делују у 
области стручног образовања 
и обука



КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ?

01

02

03

04

05

06

Основне и средње школе за 
образовање одраслих

Локалне самоуправе

Институти , образовни центри

Организације цивилног 
друштва

Културне организације, 
библиотеке, музеји

Остале институције које се 
баве образовањем одраслих



КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Учесници мобилности у пројектима општег образовања

Наставно особље, 
ненаставно особље Ученици



КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Учесници мобилности у пројектима стручног образовања

Наставно особље, 
ненаставно особље Ученици



КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Учесници мобилности у пројектима образовања одраслих

Запослени 
ангажовани у области 
образовања одраслих 
и друго особље које је 

укључено у 
активности 

образовања одраслих

Одрасли полазници* 
који су уписани на 
неки од програма 
образовања 
одраслих

*Право учешћа имају одрасли са смањеним могућностима, а 
посебна предност биће дата одраслим полазницима са ниским 
нивоом квалификација. Детаљне информације о профилу 
учесника ће бити објављене на сајту www.erasmusplus.rs.



Појединци не могу 
да се пријаве



ВРСТЕ АКТИВНОСТИ

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ЗА УЧЕНИКЕ И 
ОДРАСЛЕ 
ПОЛАЗНИКЕ

ДОДАТНЕ 
АКТИВНОСТИ

Посматрање на радном 
месту 

(од 2 до 60 дана)

Групна мобилност
(од 2 до 30 дана, најмање 

2 учесника по групи )

Гостовање позваних 
стручњака

(од 2 до 60 дана)

Држање наставе
(од 2 до 365 дана)

Појединачна мобилност 
(од 2 до 30 дана)

Примање наставника на 
обуку

(од 10 до 365 дана)

Курсеви
(од 2 до 30 дана)

Припремне посете



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА ЗА УСТАНОВЕ ИЗ СРБИЈЕ

КООРДИНАТОРИ ПАРТНЕРИ

• Пријаве се подносе
Фондацији Темпус

•
• Шаљу али и примају
учеснике на мобилност

• Пријаве подносе установе 
својим Националним
агенцијама

•
• Примају али и шаљу
учеснике мобилности



КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ 

• Организације из Србије могу да учествују у овој врсти пројеката као 
подносиоци пројектних пријава, али и као партнери организацијама 
из других земаља;

•
• Учесници из Србије могу да иду на период мобилности у другу земљу, а 

институције да примају учеснике из других земаља.
•
• Установа може да пријави само један пројекат по конкурсном року.
•
• У периоду од 5 узастопних календарских година, установе могу да 

имају максимално 3 одобрена краткорочна пројекта мобилности.

• Установе које поседују Еразмус акредитацију не могу да се пријаве за 
краткорочне пројекте мобилности.



КА1 КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ 

6-18 месеци

највише 30 учесника

Трајање

Рок за пријаве

Максималан број учесника

Фебруар 2023.



Врсте трошкова у оквиру KA1 пројеката 
мобилности

Припрема (педагошка, 
језичка), праћење и подршка 
учесницима мобилности, 
активности дисеминације 

(ширења резултата пројекта)

ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ТРОШКОВИ

Према калкулатору 
за рачунање 
удаљености ЕК

ПУТОВАЊА
Тошкови боравка

учесника
током мобилности,

по потреби се покривају и 
дани пута пре и после саме 

мобилности

ИНДИВИДУАЛНИ 
ТРОШКОВИ

Трошкови финансијских
потврда, високи трошкови
путовања учесника, додатни

трошкови за
мобилност ученика са слабијим

могућностима

ПОСЕБНИ 
ТРОШКОВИ



Врсте трошкова у оквиру пројекта 
мобилности

Максимално 800 евра по
учеснику мобилности

максимално 80 евра дневно
(трошкови не могу да прелазе
више од 10 дана по учеснику)

ТРОШКОВИ 
КУРСЕВА

Трошкови за особе са 
смањеним могућностима и
особе у пратњи (потреба за 

овим трошковима
мора бити оправдана и мора 

се навести у пријави)

ИНКЛУЗИВНА 
ПОДРШКА

150 евра по учеснику; за 
учеснике у мобилности 
запослених дужој од 30 
дана и у краткорочној и 
дугорочној индивидуалној 
мобилности ученика

ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА ПРИПРЕМНЕ 
ПОСЕТЕ

575 евра по учеснику, 
(максимум 3 учесника)



КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ 
ПРОЈЕКТНИХ 
ПРИЈАВА 

• МИНИМУМ 60 ПОЕНА
• МИНИМУМ ПОЛОВИНА 
МОГУЋИХ ПОЕНА У СВАКОЈ 
КАТЕГОРИЈИ Нпр. 30 за 
релевантност, 40 за 
квалитет, 12 за утицај = 82 
(ипак недовољно)

РЕЛЕВАНТНОСТ 
ПРОЈЕКТА 
(30 поена)

- Профил подносиоца 
пријаве

и искуство;
- Повезаност између 

предложених 
активности 

и потреба циљне 
групе 

учесника;
- Веза са циљевима 

акције;
- Предност имају 

нови 
подносиоци пријава; 

- Предност за 
кориснике
са смањеним 
могућностима.

КВАЛИТЕТ 
СПРОВОЂЕЊА 
ПРОЈЕКТА
(40 поена)

- Склад између 
циљева 

Пројекта и потреба 
организације;
-Активности 
усмерене на 

постизање циљева;
-Конкретан план 
рада за сваку 
активност;

-Еколошки одрживе и 
одговорне праксе;

-Употреба 
дигиталних алата
и нових метода 

учења.

КВАЛИТЕТ 
ПРАТЕЋИХ 
АКТИВНОСТИ

(30 поена)

- Конкретан предлог 
мера за интегрисање
активности у план 
рада организације;
- Вредновање 
резултата 
пројекта;
-Евалуација 
резултата;
- Дељење резултата
ван и унутар 
организације, 
као и са широм 
јавношћу 
уз признавање 
значаја 
ЕУ финансирања.



ПОЗИВ ЗА 2023. ГОДИНУ

КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВУ
ЗА КРАТКОРОЧНЕ ПРОЈЕКТЕ
МОБИЛНОСТИ:
Фебруар 2023.
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КАКО ПРОНАЋИ 
ПАРТНЕРЕ?





KAKO NAĆI PARTNERE

E+
Erazmus
plus



KAKO NAĆI PARTNERE
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ 
ПРАКСЕ



"Не губи време, уради
више, буди бољи" Координатор пројекта/

ОШ "Стеван 
Јаковљевић" 

Параћин

Тип - KA1 пројекат мобилности у општем образовању
Позив за 2019.
Активност - Посматрање на радном месту
Партнер : Гимназија "Г. Солери-А. Бертони ", Италија
Буџет : 5235 ЕУР



Средња стручна школа “Бранко Радичевић”, Рума
Европским знањима кроз српска тржишта

15 ученика
2наставника
1наставник

• Пракса у Португалу – угоститељство, 
моделар одеће, економски смер

• Посматрање на радном месту
• Наставник у пратњи

Приоритети • ИКТ и дигиталне компетенције
• Сарадња школа и фирми
• Предузетништво

Потребе • Пракса која недостаје у редовном 
курикулуму

• Рад са ученицима како би им се 
омогућила боља проходност на 
тржишту рада



ОШ Младост
“Друга шанса –
бољи живот”

ПАРТНЕР : Турска
ТЕМА : унапређење ИКТ 
алата у настави, језичких 
и андрагошких вештина 
наставног особља као и 
размена искустава са 
колегама из Турске и 
прихватање нових 
метода у области 
андрагогије.



Корисни линкови

Водич кроз Програм на сајту Европске комисије: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Резултати претходног конкурсног рока за кориснике из Србије:
https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/rezultati-konkursa-1/

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

Сајт Еразмус +: 
https://erasmusplus.rs



Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус
Сектор за опште, стручно и образовање одраслих
Телефон : 011/3342-430
adult-education@tempus.ac.rs
Schools-vet@tempus.ac.rs 
Инфо центар - Теразије 39, I спрат, Београд
info@tempus.ac.rs - за ОИД број
www.erasmusplus.rs



Хвала на пажњи!


