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Специфичностима ове врсте пројеката

Приоритетима за ове пројекте

Могућим активностима и трошковима

Условима конкурисања
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Циљеви пројеката

• Да подстакну иновације, креативност и активно учешће у друштву, као и да подрже
социјално предузетништво у различитим областима образовања и обука;

• Да идентификују, развију и/или примене иновативне приступе, чиме ће довести до
побољшања система образовања и обука;

• Да утичу на реформе образовних система и иницирају системске промене, у складу са ЕУ и
националним стратешким оквирима (Програмски водич, Setting up a Project)

• Да створе иновативна решења која се даље могу користити на регионалном, националном
и европском нивоу и, пожељно, да имају потенцијал да буду даље развијана кроз ЕУ или
националне и регионалне системе финансирања;

• Да подрже активности међународне сарадње, секторске или међусекторске, којима се:

a) подстичу иновације у смислу ширег подручја примене, револуционарних метода и
пракси и/или

b) преносе иновације у различитим земљама, секторима или циљним групама;



Три подврсте пројеката
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Лот 1 – (Међусекторско) 
дигитално образовање

Лот 2 - Стручно
образовање и обуке

Лот 3 - Образовање
одраслих



Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 1:

1. Образовна технологија (EdTech): проширење ЕУ решења кроз
сарадњу и осигурање квалитета

Пројекти ће се фокусирати на:

• развој оквира за осигурање квалитета образовних технологија, у сарадњи са
министарствима просвете, са освртом на остварене исходе учења кроз
интеграцију образовно-технолошких решења у наставу, учење и оцењивање

• промовисање међусекторске сарадње између пружалаца образовних технологија,
образовних установа и јавних тела у обезбеђењу ефикасног и правичног приступа
висококвалитетним дигиталним образовним садржајима.



Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 1:

2. Ефикасни педагошки приступи информатици за основни и
средњи степен образовања

Пројекти ће се фокусирати на:

• развој и тестирање ефикасних и иновативних педагошких приступа
са јасним напредовањем између различитих нивоа образовања и посебно са фокусом на
основни и средњи ниво

• иницијативе за обуку наставника које имају за циљ повећање доступности наставника
(општих и специјализованих предмета) који су адекватно оспособљени за наставу у оквиру ове
дисциплине



Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 1:

3. Обука наставника и развој курикулума у борби против
дезинформација и промовисању дигиталне писмености

Пројекти ће се фокусирати на:

• Иницијалне обуке наставника и континуирано стручно усавршавање, у смислу садржаја
и методологије, али и у смислу системског прихватања

• Истраживање и размену ефективних и преносивих приступа у развоју наставног плана и
програма



Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 2:

4. Микрокреденцијали за запошљивост (EУ приступ
микрокреденцијалима овде)

Пројекти треба да се односе на 1 или на комбинацију следећих области:

• Микрокреденцијали за инклузивније тржиште рада: како се микрокреденцијали могу користити на
тржишту рада и у политикама (службе за запошљавање, обуке и подстицаји у запошљавању) за подршку
запошљивости и инклузији за групе у неповољном положају, укључујући младе људе, примаоце
минималних прихода, дуготрајно незапослене, особе са инвалидитетом и нискоквалификоване особе

• Микрокреденцијали за зелену транзицију: како се микрокреденцијали могу дизајнирати, спроводити и
ажурирати како би људе опскрбили неопходним вештинама за зелену транзицију

• Преносивост микрокреденцијала: како можемо најбоље искористити дигитализацију, услуге
аутентификације, укључујући европске дигиталне акредитиве за учење (део Еuropass-а), како би се
омогућилa преносивост микрокреденцијала а између земаља, послодаваца и система образовања и обука.

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/micro-credentials


Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 2:

5. Унапређење атрактивности стручног образовања и обукa (VET) кроз
партнерства и мреже пружалаца стручног образовања

• од пројеката ће бити затражено да сарађују са другим пројектима одабраним у оквиру истoг
приоритета и стварају синергију међу активностима

• Минимум активности:
o Створити нове и побољшати постојеће мреже и партнерства пружалаца СОО,

нарочито у земљама где СОО није довољно атрактивно
o Спроводити кампање о предностима и могућностима које нуде квалификације СОО за

младе људе, као и усавршавања и преквалификација за одрасле
o Организовати догађаје за умрежавање
o Ојачати сарадњу са економским и друштвеним актерима, укључујући јавна тела
o Промовисати примере добре праксе, номиновати амбасадоре, организовати награде

за изврсност у области СОО



Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 3:

6. Развој националних регистара могућности за похађање обука,
које су осигураног квалитета и релевантне за тржиште рада

Пројекти би требало да идентификују методе и механизме који ће
осигурати да такви регистри, када постану оперативни, достигну а
значајан број корисника (прегледност, информативност, технички
аспекти итд.)



Приоритети за пројекте у оквиру Лот-а 3:

7. Подршка Пакту за вештине

Пројекти ће реализовати све наведене активности:

• Развити и подржати управљачке структуре и методе сарадње унутар партнерстава у
оквиру Пакта за вештине;
• Развијати и подржавати сарадњу великих компанија са малим и средњим предузећима, као
и међу малим и средњим предузећима која су чланови истог партнерства Пакта за вештине;
• Подржати дефинисање, имплементацију и праћење конкретних обавеза које партнерство
има, као што су:
o усавршавање нискоквалификованих људи,
o преквалификација људи да обављају нове задатке на послу, опремање људи из других

сектора вештинама из другог сектора, са посебним освртом на интеграцију избеглица из
Украјине у тржиште рада.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en


Примери активности:
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Међународне активности изградње
капацитета (организовање обука, 
анализа и истраживања политика, 
прилагођавање установа итд.)

Пилот активности за тестирање
иновативних решења

Међународни догађаји великих размера, 
секторске или међусекторске активности
умрежавања

Истраживање и експериментисање са
иновативним идејама

Активности за ширење резултата у 
образовној заједници или сектору

Истраживање , рад на мапирању, 
припреми великих секторских или
међусекторских резултата



Подела земаља учесница у Програму

Државе чланице ЕУ
+

Треће земље
придружене Е + 
програму ван ЕУ:
Србија, Исланд, 
Лихтенштајн, 
Норвешка,

СевернаМакедонија, 
Турска

Све остале земље
широм света

Државе чланице ЕУ, треће земље
придружене Програму 

Треће земље које не учествују
пуноправно у Програму

Треће земље које немају пунпоравно учешће у Програму могу бити укључене само 
као придружени партнери (не као формални део конзорцијума).



Минимум конзорцијума – Лот 1

• Најмање 3 пуноправна партнера из најмање 3 државе чланице ЕУ и
трећих земаља придружених Програму, укључујући најмање 2 
државе чланице ЕУ.

• Конзорцијум мора укључивати најмање један јавни орган на 
националном или регионалном нивоу (нпр. министарства за 
иновације, образовање, рад или привреду, тела надлежна за 
квалификације или осигурање квалитета итд.), из државе чланице 
ЕУ.

• У оквиру првог приоритета (EdTech), конзорцијум мора укључити 
најмање једну EdTech компанију из државе чланице ЕУ као 
пуноправног члана конзорцијума.



Минимум конзорцијума – Лот 2

• Конзорцијум мора укључивати најмање 6 пуноправних чланова из
најмање 3 државе чланице ЕУ или треће земље придружене
Програму, укључујући најмање 2 државе чланице ЕУ.

• У најмање 3 земље учеснице, партнерство мора укључивати:

o најмање 1 предузеће или организацију која представља једну 
индустрију или сектор

o најмање 1 пружаоца стручног образовања и обука, или 
репрезентативну организација (на средњем и/или терцијарном
нивоу)



Минимум конзорцијума – Лот 3

• Приоритет 6: најмање 3 пуноправна партнера из најмање 3 државе
чланице ЕУ или треће земље придружене Програму.

• Партнерство мора укључивати јавне или приватне субјекте који су 
задужени или имају висок степен одговорности/утицаја на 
организовање и/или финансирање и/или обезбеђивање образовних
услуга за одрасле (нпр . процена вештина, валидација компетенција, 
образовање и обука, оријентација и усмеравање), као пуноправне или
придружене партнере.

• Приоритет 7: само организације координатори партнерстава у 
оквиру Пакта за вештине могу бити координатори, а само 
организације укључене у постојеће Пактове могу учествовати.



Ко може поднети пријаву?

• За сва 3 Лот-а, пријаву може поднети било која установа или
организација, јавна или приватна, из државе чланице ЕУ или
треће земље придружене Програму.

• Ова установа наступа испред свих осталих партнерских
установа на пројекту.



Ко може да учествује?

Примери установа учесница:

• организације и установе које се баве образовањем и обукама - школе, ВШУ
(носиоци Еразмус повеље за високо образовање), пружаоци услуга у СОО
сектору и сектору образовања одраслих,

• јавне или приватне компаније које организују обуке својим запосленима,МСП,

• истраживачки центри, региoнални центри за развој,

• министарства задужена за иновације, просвету, рад, економију,

• привредне коморе,

• приватне или јавне организације које пружају образовне услуге одраслима,
итд.



Локација активности

Пројектне активности се морају
спровести у државама чланицама ЕУ и
трећим земаљама придруженим
Програму.



Трајање пројеката
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Лот 1:
Од 24 до 48 месеци

Лот 2:
36 месеци

Лот 3:
24 месеца



Максимални буџет пројекта
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ос За Лот 1:

1 500 000 евра

За Лот 2:
900 000 евра

За Лот 3:
1 000 000 евра



Буџет

• Нема максималног броја планираних пројеката по Лот-у, сем 
буџетских ограничења

• За Лот 1 планира се 3 пројекта за сваки од 3 приоритета
(индикативно)

• Кофинансирање 80%/20% 

• Врсте трошкова: хонорари, путни трошкови, трошкови живота, 
опрема, подуговарање и остали трошкови (дисеминација, превођење
и публиковање материјала)



Очекивани рок за подношење 
пријава:  март 2023. године 

(тачни датум и време ће бити 
наведени у Програмском водичу за 

2023. годину)



1.Релевантност пројекта – највише 30 поена

2.Квалитет дизајна и спровођења пројекта – највише 30 поена

3.Квалитет партнерства и успостављене сарадње – највише 20 
поена

4.Утицај, ширење информација и одрживост – највише 20 поена

Услов за разматрање финансирања:

70 поена, 15 поена за Релевантност, 15 поена за Квалитет дизајна и
спровођења пројекта, 10 за Квалитет партнерства и успостављене
сарадње, 10 поена за Утицај пројекта

Критеријуми селекције



Корисни линкови

• Funding and Tender Opportunities: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Контакт адреса за подршку: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


Хвала на пажњи!!!



Питања и одговори¿?



Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус:

Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430
Мејл: higher-education@tempus.ac.rs
Вебсајт: www.erasmusplus.rs

mailto:higher-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/

