
Имаш 18 година и желиш
да упознаш Европу?
Пријави се за учешће у DiscoverEU иницијативи и 
освоји путну пропусницу за путовање по 
Европи, захваљујући којој ћеш моћи да се 
упознаш се са европском културном баштином, 
као и са вршњацима из других европских 
земаља!
DiscoverEU иницијатива омогућава осамнаестогодишњацима 
из Србије да путују до месец дана у државе чланице 
Европске уније, Норвешку, Исланд, Лихтенштајн, Северну 
Македонију и Турску, користећи првенствено воз као 
превозно средство. Поред путне пропуснице за путовање 
возом, учесници иницијативе добијају и DiscoverEU картицу за 
попусте, која омогућава попусте на смештај, исхрану, културне 
и друге активности током њиховог путовања. Млади путници ће 
такође моћи да учествују у Meet-up догађајима широм Европе, који 
им нуде прилику да се упознају са европским градовима и осталим 
DiscoverEU путницима кроз различите врсте активности – музичке 
фестивале, обилазак града, излете и слично. Поред тога, путници са 
посебним потребама или смањеном могућношћу за самостално кретање 
могу добити додатна средства за покривање трошкова путовања, на 
пример, за лице које их прати на путовању. 

Млади могу путовати самостално или у групи, а такође могу 
бирати и између две врсте путних пропусница – фиксне и 
флексибилне, које нуде различите погодности.

Како да се пријавиш?
Путну пропусницу можеш да освојиш тако што ћеш се пријавити на 
конкурс за учешће у DiscoverEU иницијативи, који се отвара два пута 
годишње (у пролеће и у јесен) на DiscoverEU страници Европског портала 
за младе: https://youth.europa.eu/discovereu_en

О отварању пријава за учешће у DiscoverEU иницијативи се можеш 
информисати и преко наших друштвених мрежа:
www.facebook.com/fondacijatempus/   и
www.instagram.com/fondacijatempus/, као и преко нашег сајта
erasmusplus.rs.

За пријаву на конкурс је потребно да имаш 18 година и да си држављанин или да 
легално боравиш у некој од горе поменутих држава, као и да испуниш пријавни формулар 
са личним подацима и учествујеш у кратком DiscoverEU квизу о Европској унији и иницијативама 
Европске уније за младе.

Имаш недоумице у вези са учешћем у
DiscoverEU иницијативи?

Уколико имаш недоумице у вези са иницијативом, позивамо те да посетиш следеће 
веб-странице и пронађеш додатне информације:

erasmusplus.rs/discovereu/  и

https://youth.europa.eu/discovereu_en. 

Информативни центар Фондације Темпус ти стоји на располагању за сва 
додатна питања. Можеш нам се обратити путем мејлова

info@tempus.ac.rs   и

eurodesk@tempus.ac.rs,

телефона  011 33 42 430 (опција 1),

као и уживо, на адреси  Теразије 39, I спрат, Београд.

Желимо ти пуно среће у такмичењу
и узбудљиво DiscoverEU путовање!

#Заједно истражујемо Европу!

#Укључивост и разноликост
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Овај документ је финансиран средствима Европске уније. Публикација одражава само
становишта аутора и не нужно становишта Европске уније и Извршне агенције у области образовања
и културе (EACEA). Ни под којим условима се Европска унија ни EACEA не могу сматрати
одговорнима за садржину документа.
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