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Савези за образовање и предузећа

Припадају кључној активности 2 – Партнерства за иновације:

- Лот 1: Савези за образовање и предузећа

- Лот 2: Савези за секторску сарадњу у вештинама

• Установе из Србије могу да учествују као пуноправни
партнери и координатори пројеката.



Шта су Савези за образовање и предузећа?

01

02

03
Међународни пројекти који се спроводе
у сарадњи између високошколских
установа, предузећа, истраживачких
центара, установа за стручно
образовање, невладиних
организација, и сл. 

Пројекти се баве друштвеними
економскимизазовима попут
климатских промена, демографских
промена, дигитализације, вештачке
интелигенције, друштвених иновација, 
као и иновација на тржишту рада.

04

Решавају зједничке изазове
образовања и привредног сектора, у 
складу са ЕУ легислативама и
иницијативама

Утицај и одрживост, амбициозни
пројекти, селективни програм



Циљеви
Са
ве
зи
за

 о
бр
аз
ов
ањ
е
и
пр
ед
уз
ећ
а

по
дс
ти
чу

:

Подршка новим, иновативним и мултидисциплинарним приступима настави и учењу

Подршка развоју вештина у доменима технологије; подршка иновативним капацитета Европе 
ширењем свог фонда талената у новим технологијама

Подстицање корпоративне друштвене одговорности (правичност, инклузија, климатске
промене, заштита животне средине, одрживи развој)

Стимулисање предузетничког духа, начина размишљања, вештина, подршка покретању
иницијатива

Унапређење квалитета и релевантности вештина које се развијају и сертификују кроз системе
образовања и обука

Проток и развој знања између високог образовања, стручног образовања и привреде

Изградњу ефикасних, умрежених и инклузивних система високог образовања и стручног
образовања и обука



Државе чланице ЕУ
+

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

Лихтенштајн, Норвешка,
Северна Македонија, 

Турска

Државе чланице ЕУ, треће
земље придружене Програму 

Све остале земље
широм света

Треће земље које не учествују
пуноправно у Програму

Државе чланице ЕУ, треће земље придружене Програму и
треће земље које не учествују пуноправно у Програму



Састав конзорцијума

Најмање 4 различите државе чланице ЕУ или
треће земље придружене Програму

Најмање 3 установе које су пружаоци услуга 
образовања и обука (стручно и високо образовање)

Најмање 3 установе из привреде (предузећа/
компаније, коморе, синдикати, трговинска удружења) 

У сваком пројекту мора бити бар једна сВШУ* и бар 
једна установа стручног образовања и обука

*сВШУ морају да буду носиоци Еразмус повеље за високо 
образовање

Подносилац пријаве мора бити установа из државе
чланице ЕУ или треће земље придружене Програму

Установе из трећих земаља које не учествују
пуноправно у Програму не могу бити координатори

Најмање 8 различитих организација, и то: Напомене:



Ko може да учествује?

ü Високошколске установе

ü Јавна или приватна, мала, средња и велика предузећа

ü Пружаоци услуга у области стручног образовања и обука

ü Истраживачки институти

ü Јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу

ü Организације активне у области образовања, обука и младих

ü Невладине организације, итд.



Буџет и трајање пројеката

Паушалнофинансирање пројеката

Пројекти који трају 24 месеца: до 1 000 000 евра

Пројекти који трају 36 месеци: до 1 500 000 евра

Удео Европске комисије у буџету пројекта је 80%, док је максимални
износ удела 1 000 000, односно 1 500 000 евра



Буџет- паушални трошкови
Шта се финансира:

§ Трошкови спровођења пројектом подељени по радним пакетима:

o управљање пројектом, 

o обуке , организација догађаја, 

o припрема и спровођење мобилности, 

o комуникација и ширење информација, 

o осигурање квалитета, и сл.

§ У питању су следећи трошкови: хонорари, трошкови пута, набавка 
опреме и услуга и други трошкови попут ширења информација о 
пројекту, публиковање или превођење.



Врсте активности
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Подстицање иновација у образовању

Развој предузетничког начина размишљања, 
компетенција и вештина

Подстицање протока и размене знања између
високог образовања, стручног образовања и обука и

предузећа

Идентификовање потреба тржишта и професија у 
настајању

Изградњу ефикасних, умрежених и инклузивних
система високог образовања и стручног образовања

и обука



Примери активности
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Развој и спровођење нових метода учења и
наставе (нпр. новог
мултидисциплинарног/заједничког
курикулума)
Организовање континуираних
образовних програма и активности за и
у оквиру компанија

Успостављање 3. мисије универзитета

Развој друштвених иновација

Размена студената, наставника и
истраживача и запослених у 
компанијама

Учешће запослених у предузећима у 
настави и истраживању

Примена предузетничких вештина, 
укључујући и рад на 
комерцијализацији производа и
услуга

Развој start-up и spin-off компанија

И др.



Критеријуми селекције?

1. Релевантност пројекта – највише 25 поена

2. Квалитет дизајна и спровођења пројекта – највише 30 поена

3. Квалитет партнерства и успостављене сарадње – највише 25 поена

4. Утицај пројекта – највише 20 поена

5. Услов за разматрање финансирања: 

70 поена, 13 поена за релевантност, 16 поена за квалитет дизајна и спровођења
пројекта, 13 за квалитет партнерства и успостављене сарадње, 11 поена за 
утицај пројекта



Позив за пројекте

Позив 2023. ће бити доступан овде

Очекивани рок за подношење пријава: мај 2023. (тачни датум и време ће бити 
наведени у Програмском водичу за 2023. годину)

Пријаве се подносе Извршној
агенцији за образовање и културу

(EACEA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Корисни линкови

§ Еразмус + Програмски водич 2023. 

§ Еразмус + платформа пројектних резултата 

§ База пројеката Фондације Темпус

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/?page=1&sort=&domain=eplus2021&view=list&map=false&searchType=projects
https://projects.erasmusplus.rs/en/


Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

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

Група за високо образовање

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


Питања и одговори¿?



Хвала на пажњи!


