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Република Србија је у конкурсном року за 2022. годину
учествовала као пуноправна чланица Еразмус+
програма (трећа земља придружена Програму).

Установе и организације из Републике Србије могу да
учествују у свим деловима Еразмус+ програма као
координатори или партнери.

Општи позив за 2022. годину - расположива средства



Пројекти мобилности –
КА1 пројекти



Средства предвиђена за KA1 пројекте мобилности у 2022.
години:

Ø Опште образовање: 913.077 евра (560.515);

Ø Стручно образовање и обуке: 1.220.570 евра (788.620) и

Ø Образовање одраслих 216.034 евра (132.859).

Општи позив за 2022. годину - расположива средства



Општи позив 2022. године - резултати

Број пројеката Број мобилности



Општи позив 2022. године - резултати



Општи позив за 2022. годину – резултати КА1

Област Број 
пријава

Избрисане 
и/или 

преусмерене 
пријаве

Испуњеност 
формалних 
предуслова

Пријаве нису 
прошле 
формалну 

прихватљивост

Вишеструко 
подношење/
двоструко 

финансирање

Укупно за 
оцењивање

Одобрени 
пројекти

Успешност 
%

Резервна 
листа

KA122 - SCH 53 2 51 1 2 48 38 74,51 0

KA122 - VET 82 0 82 5 5 72 22 26,83 11

KA122- ADU 12 0 12 2 0 10 7 58,33 0



Општи позив за 2022. годину – резултати КА1

Област Број 
пријава

Избрисане 
и/или 

преусмерене 
пријаве

Испуњеност 
формалних 
предуслова

Пријаве нису 
прошле 
формалну 

прихватљивост

Вишеструко 
подношење/
двоструко 

финансирање

Укупно за 
оцењивање

Одобрени 
пројекти

Успешност 
%

Резервна 
листа

KA121- SCH 6 0 6 0 0 0 6 100,00

KA121- VET 8 0 8 0 0 0 8 100,00



Први конкурсни рок – пројекти мобилности
Број пројеката које смо морали да одбијемо у фази провере испуњености
формалних критеријума је релативно мали, али и даље имамо такве случајеве.

Најчешћи разлози:

Ø Пријавни формулар је пропраћен неадекватним документом Изјаве о
истинитости података - DoH (неиспуњен или без потписа лица одговорног за
заступање институције/организације);

Ø DoH је преузет из пријавних формулара из неког другог конкурсног рока или
другог типа Е+ пријаве или су „комбиноване“ стране DoH-ова из различитих
пријава (приметно у заглављу код form-ID);

Ø Организација која је поднела пријаву не припада очекиваном сектору - нпр. 
ПУ или школа (која се не бави ФООО) пријавила је АДУ пројекат мобилности;



Први конкурсни рок – пројекти мобилности
Ø Расположива средства и захтевани износ бесповратних средстава утичу на
број захтева који ће бити финансирани, али је важно да се добро сагледају
могућности и уочи шта је институцији потребно;

Ø Укупан расположиви буџет за ВЕТ мобилности је увек већи у односу на
опште и образовање одраслих; ВЕТ школе се охрабрују да најпре размотре
овај тип пројеката;

Ø Пројекти мобилности у сектору ВЕТ могу да подрже мобилност наставника
да похађају курсеве обуке;

Ø У пројектима мобилности у сектору општег образовања доминантна је
мобилност наставника – у новој фази програма и овде долази у обзир
мобилност ученика и школе се охрабрују да размотре ову могућност.



Партнерства за 
сарадњу – КА2 пројекти



Средства предвиђена за KA210 пројекте у 2022.
години:

Ø Опште образовање: 120.000 евра;

Ø Стручно образовање и обуке: 120.000 евра и

Ø Образовање одраслих: 120.000 евра.

Расположива средства – КА210 пројекти 



Општи позив за 2022. годину – резултати КА210

Област Број 
пријава

Избрисане 
и/или 

преусмере
не пријаве

Испуњеност 
формалних 
предуслова

Пријаве нису 
прошле 
формалну 

прихватљивост

Вишеструко 
подношење/
двоструко 

финансирање

Укупно за 
оцењивање

Одобрени 
пројекти

Успешност 
%

Резервна 
листа

KA210- SCH 18 - 18 - - 18 3 16,67 2 

KA210- VET 7 - 7 - - 7 1 14,29 -

KA210 - ADU 11 - 11 - 1 10 2 18,18 2



Први конкурсни рок – КА210 пројекти

Ø Један број пријава подсећао је на раније пројекте школских
партнерстава за размене (KA229) – или је фокус на мобилностима (за
шта је примеренији KA1 пројекат), а скоро да нису имале планиране
конкретне/опипљиве резултате (нпр. наставне материјале,
приручнике, спровођење неке методе, обуке и сл.).

Ø Један број пријава имао је планирану само једну активност, без
детаљног описа о томе на шта ће се утрошити средства (доводи се у
питање колико је такав пројекат вредан финансирања и какав
утицај може да има).



Први конкурсни рок – КА210 пројекти

Ø У извесном броју захтева наведен је износ од 60.000 евра, а
оцењивачи су сматрали да је прикладније тражити буџет од 30.000
евра – такве пријаве су оповргнуте на основу лошег планирања у
смислу „исплативости“ (cost-effectiveness).

Ø Пријаве су садржале велике делове текста који су слични или
идентични са текстом пријава поднетих другим националним
агенцијама за програм Е+ у Европи.

Ø Код једног броја пријава приметно је да пријавни формулар није
попуњавала особа која ради у установи која је подносилац пријаве из
Србије.



Средства предвиђена за KA220 пројекте у 2022.
години:

Ø Опште образовање: 400.000 евра;

Ø Стручно образовање и обуке: 400.000 евра;

Ø Образовање одраслих: 400.000 евра.

Расположива средства – КА220 пројекти 



Општи позив за 2022. годину – резултати КА220

Област Број 
пријава

Избрисане 
и/или 

преусмере
не пријаве

Испуњеност 
формалних 
предуслова

Пријаве нису 
прошле 
формалну 

прихватљивост

Вишеструко 
подношење/
двоструко 

финансирање

Укупно за 
оцењивање

Одобрени 
пројекти

Успешност 
%

Резервна 
листа

KA220-
SCH 17 - 17 1 1 15 2 11,76 -

KA220-
VET 7 - 7 - - 7 1 14,29 1

KA220 -
ADU 8 - 8 1 - 7 2 25,00 -



Први конкурсни рок – КА220 пројекти
Ø Потребно је да се обрати пажњу на DoH документ: постављање
исправног документа, потписа на документу, као и валидност
формулара који се користи;

Ø Усклађеност теме KA2 апликација са потребним фокусом на циљни
сектор за који се попуњава пријавни формулар – ниске оцене за
релевантност;

Ø Неукључивање установа које су очекивани и важни актери у неком
сектору образовања и обука из Србије;

(KA2 пријава у сектору општег образовања која не укључује, барем као
придруженог партнера, ниједну школу или не укључује школе из Србије)



Додатне информације – други конкурсни рок

ØДруги конкурсни рок за КА1 пројекте мобилности за
опште образовање и образовање одраслих – оцењивање
пријава је у току;

ØДруги конкурсни рок за КА210 пројекте (мала
партнерства) за опште, стручно и образовање одраслих –
оцењивање пријава је у току;

ØОцењивање пријава за акредитације је у току.



Додатне информације

ØСаветовања, консултације…

ØПриручник за техничко спровођење Еразмус+ пројеката
мобилности за школе и предшколске установе;

ØНационални ВЕТ тим – Предлог за признавање исхода
учења остварених током мобилности (у трајању до
месец дана).

https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2022/08/Prirucnik.pdf
https://www.obrazovanje.rs/uploads/attachment/strana/248/______________________________________________________________.pdf
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Хвала на пажњи!


