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Шта су пројекти виртуелних размена? 

ü Ови трогодишњи пројекти омогућавају младим особама да стекну искуство међународне
размене и образовања (формалног и неформалног) без физичке мобилности, што делом
одговара на ограничења настала услед пандемије вируса корона.

ü Фокус је на интеркултуралном дијалогу и развоју меких вештина учесника размене.

ü Пројекти могу да буду осмишљени независно, или као комплементарне активности које
допуњавају физичке мобилности у пројектима у областима високог образовања и младих.

ü Размене би требало да укључе учеснике из сектора високог образовања и/или
омладинског сектора.

ü У зависности од поставке пројекта, могу бити укључени представници оба сектора или
једног од њих. Виртуелне размене се успостављају за младе између 13 и 30 година.

ü Виртуелне размене се одвијају у мањим групама уз модерацију од стране обученог
фацилитатора.



Циљеви виртуелних размена
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Подстицање интеркултуралног дијалога 
са трећим земљама које не учествују 
пуноправно у Програму и повећавање 
толеранције кроз виртуелну интеракцију. 

Подстицање комплементарности са 
Еразмус + физичким разменама, у циљу 
стицања интеркултуралног и 
међународног искуства што већег броја 
младих појединаца. 

Унапређење критичког мишљења и 
медијске писмености.  

Неговање меких вештина код студената, 
младих људи и омладинских радника.

Промовисање вредности попут 
грађанског ангажмана, слободе, 
толеранције, недискриминације кроз 
образовање.

Јачање омладинске димензије у 
односима ЕУ са трећим земљама. 



Не постоје тематска 
ограничења

Подносиоци пријава имају слободу 
одабира теме којим ће се бавити кроз 

пројекат, све док се може 
демонстрирати јасна повезаност са 

циљевима акције.



Који типови активности су могући на овим пројектима? 

Широк спектар виртуелних активности, које укључују:

ü Вођене дискусије међу студентима високошколских установа из различитих земаља, као
саставни део достизања дипломе високошколске установе, дакле кроз интеграцију у
наставни процес.

ü Вођене дискусије међу младим људима и омладинским организацијама из различитих
земаља, као део омладинских пројеката.

ü Обуке предавача на високошколским установама или обуке омладинских радника који
желе да развијају пројекте виртуелних размена са организацијама из иностранства.

ü Интерактивни отворени виртуелни курсеви, који могу укључивати снимане лекције,
предавања, постављање проблема за решавање итд. али уз нагласак на интеракцији
попут употребе форума за мале групе, који би омогућили комуникацију између
студената, предавача, младих и омладинских радника.



Ко може да поднесе пројектну пријаву?

Пројектну пријаву може да поднесе:

üДржавна или приватна организација активна у области високог образовања или
младих (неформалног образовања)

ü Високошколска установа, асоцијација или организација високошколских
установа, као и правно признате националне или међународне ректорске,
наставничке или студентске организације.

Установа која подноси пројектну пријаву испред свих партнера на пројекту 
мора бити из државе чланице ЕУ или из треће земље придружене Програму.



У пројектима могу учествовати организације из земаља чланица ЕУ или трећих земаља
придружених Програму, као и организације из прихватљивих трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму.

Сваки пројекат мора да укључи организације и учеснике из једне од трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму из прихватљивих региона. Прихватљиви региони су
Региони 1, 2, 3, 4 и 9 (више детаља у Програмском водичу, део А, секција прихватљиве земље).

Организације учеснице могу бити:

ü Високошколске установе, асоцијације или организације високошколских установа, као и
правно признате националне или међународне ректорске, наставничке или студентске
организације;

ü Омладинске организације;
ü Државне или приватне организације активне у области високог образовања или младих.

Које врсте организација могу да учествују?



Који је минимални број организација на пројекту?

Конзорцијум мора бити састављен из најмање 4 пуноправна партнера на пројекту, од тога:

ü Најмање 2 високошколске установе или омладинске организације из 2 државе чланице ЕУ или
треће земље придружене Програму и 2 високошколске установе или омладинске
организације из две прихватљиве треће земље које не учествују пуноправно у Програму, а
које припадају истом региону (сем у случају сарадње са Русијом, када је Русија једина земља
из ове категорије на пројекту).

ü Број организација из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму не може
бити већи од броја организација из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму.

ü У случају сарадње са подсахарском Африком, подстиче се учешће што ширег спектра земаља,
укључујући најмање развијене земље.



Како се финансирају ови пројекти? 

Пројекти се финансирају по принципу 
доделе паушалних износа. 

У пројектној пријави, подносилац 
разрађује предлог буџета неопходног за 
спровођење тзв. радних пакета на 
пројекту, попут управљања пројектом, 
организације обука, организације 
догађаја, припреме и спровођења 
размена, комуникације и ширења 
информација о пројекту, обезбеђење 
квалитета и сл.  

По процени пројектног предлога, 
додељује се прецизна сума која је 
утврђена као адекватна за поднети 
предлог. 

Највећи могући износ који се може 
доделити за ове пројекте је 500.000 
евра.

Треба имати у виду да су средства 
која би требало уложити у једног 
учесника мобилности највише 200 
евра, што значи да би пројекат од је 
500.000 евра требало да укључи 2.500 
учесника размена.

Трошкови на пројекту могу 
обухватити трошкове запослених, 
трошкове пута и боравка, трошкове 
опреме и подуговарања као и остале 
трошкове као што су трошкови 
промоције, публиковања и 
превођења материјала.



Који је рок за подношење пријава?

Пројектне пријаве се подносе путем веб-портала
Извршне агенције за образовање и културу (EACEA).

Очекивани рок за подношење пријава је у априлу, 2023.
године (тачни датум и време ће бити наведени у
Програмском водичу за 2023. годину)



Критеријуми селекције
Критеријум селекције Максимални број 

бодова

Минимални број бодова да би 
пројекат био размотрен за 

финансирање

Релевантност пројекта 30 бодова 15 бодова

Квалитет дизајна и спровођења 
пројекта 20 бодова 10 бодова

Квалитет партнерства и успостављене 
сарадње 20 бодова 10 бодова

Утицај пројекта 30 бодова 15 бодова

Укупно 100 бодова 60 бодова

У случају истог броја бодова, предност ће имати пројекти са највећим бројем додељених бодова за 
категорију “релевантност пројекта”, а потом за категорију “утицај пројекта”. 



Корисни линкови

Важећи Водич за конкурисање ће бити доступан овде:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

Националне агенције за Еразмус+ програм:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies



Контакти
Група за високо образовање

@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

Фондација Темпус:

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


Хвала на пажњи!



Питања и одговори¿?


