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Специфичности KA131 
пројеката



KA131 пројекти мобилности у високом образовању

ü Фокус је на сарадњи између држава чланица ЕУ, трећих земаља придружених

Програму

ü Односе се пријаве само за одлазне мобилности студената и запослених.

ü Очекивани буџет за Србију, за KA131 пројекте, у овом позиву износи 2.605.280

евра.

ü За KA131 пројекте не постоје класични, квалитативни, критеријуми селекције,

већ је довољно да самостална високошколска установа буде носилац Еразмус

повеље за високо образовање.



Додела средстава на KA131 пројектима

Висина додељених средстава зависиће од следећих фактора:

ü Величине високошколске установе (број студената и запослених );

ü Пријављеног броја мобилности;

ü Броја пријављених комбинованих интензивних програма;

ü Расположивих средстава за овај конкурсни рок.



KA131 нова могућност

До 20% додељених средставаможе да се 
искористи за сарадњу за трећим

земљама које немају пуноправно учешће
у Програму.



Комбиновани интензивни програми (Blended Intensive Programmes – BIP)

üКратки интензивни програми који укључују колаборативно учење и тимски рад.

üСадрже виртуелни део, употпуњен физичким делом мобилности (физички део

мобилности мора да траје од пет до тридесет дана).

üЗа спровођење оваквог комбинованог програма потребно је учешће минимум три

високошколске установе које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање из три

државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму.

üМинимални број учесника једног програма је петнаест.

üУспешно похађање програма мора до донесе најмање три ЕСПБ кредита по студенту.

üОтворено за установе из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму, које

могу да учествују о свом трошку. Учесници комбинованих интензивних програма из ових

земаља не улазе у минимални број учесника (најмање петнаест).



Група 1:
земље са високим трошковима

живота

DK, FI, IS, IE, LU, SE, LI, NO
Земље из региона 14 

Група 2:
земље са средњевисоком
трошковима живота

AT, BE, DE, FR, IT, EL, ES, CY, NL, 
MT, PT

Земље из региона 13

Група 3:
земље са нижим трошковима

живота

BG, HR, CZ, EE, LV, LT, HU, PL, 
RO, SK, SI, NM, TR, RS

Државе чланице
ЕУ и треће земље
придружене
Програму су
подељене у три
групе , у 
зависности од 
висине трошкова 
живота.

Треће земље 
које немају 
пуноправно 
учешће у 
Програму из 
региона 13 и 14 
су убројене у 
прве две групе.

Три групе земаља у KA131 пројектима:
Трошкови боравка - индивидуална подршка



Мобилност према земљама са сличним
животним трошковима: студенти ће
добити стипендију средњег распона.

Средњи распон
Између 292 и 606 евра

Мобилност према земљама са вишим
трошковима живота: студенти ће добити

стипендију вишег распона.

Виши распон
Између 348 и 674 евра

Мобилност према земљама са нижим
животним трошковима: студенти ће
добити стипендију нижег распона.

Нижи распон
Студенти из Србије добијају средства

предвиђена средњим и вишим 
распонима

ü Додатак за студенте који одлазе на праксу у државе чланице из ЕУ, треће земље
придружене Програму и треће земље које не учествују пуноправно у Програму из
региона 13 и 14: 150 евра месечно.

ü Додатак за студенте са смањеним могућностима: 250 евра месечно.

Студенти у KA131 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка



Трошкови боравка - студенти
Студенти који иду на мобилност у треће
земље које не учествују пуноправно у 

Програму из региона 1-12 имају право на 
индивидуалну подршку од 700 евра

месечно.



Трошкови боравка за студенте на краткорочним мобилностима

üИндивидуална подршка (трошкови боравка) за студенте на краткорочним

физичким мобилностима:

• До 14. дана мобилности – 79 евра дневно;

• Од 15. до 30. дана мобилности – 56 евра дневно.

üДодатна подршка за студенте са смањеним могућностима током краткорочних

физичких мобилности:

• 100 евра за физичку мобилност у трајању од 5 до 14 дана;

• 150 евра за физичку мобилност у трајању од 15 до 30 дана.

üСтуденти који одлазе на краткорочну физичку мобилност ради обављања

стручне праксе немају право на додатак за праксу.



Путни трошкови за студенте на KA131 пројектима

üСтуденти који не добијају средства за путне трошкове имају право на додатак

на индивидуалну подршку од педесет евра, као и до четири дана додатне

подршке за повратно путовање, у случају да се одлуче за „зелено“ путовање

(green travel).

üСтуденти са смањеним могућностима (participants with fewer opportunities) који

иду на краткорочне мобилности имају право на путне трошкове, у складу са

даљинаром.

üДодатна подршка за путне трошкове за одређене удаљености у случају

“зеленог“ путовања, као и до четири дана додатне индивидуалне подршке.



Путни трошкови за студенте на KA131 пројектима
Студенти који одлазе на мобилност у треће земље које не учествују пуноправно у Програму

Студенти са смањеним могућностима који иду на
мобилност у треће земље које не учествују пуноправно у
Програму (изузев земаља из региона 13 и 14) морају
добити надокнаду за путне трошкове у складу са
даљинаром.

Високошколске установе (корисници) се могу одлучити да
не пружају надокнаду за путне трошкове осталим
студентима који одлазе на мобилност у треће земље које
не учествују пуноправно у Програму: „Opt-out option“.



ü За мобилност у треће земље које немају пуноправно учешће у Програму (осим региона
13 и 14), индивидуална подршка за запослене износи 180 евра дневно.

ü Уколико мобилности запослених трају дуже од 14 дана (15 до 60 дана), учесници имају
право на 70% подршке предвиђене за одговарајућу групу земаља, за те дане трајања
мобилности.

ü Путни трошкови (за запослене): ДАЉИНАР и додатак за ,,зелено” путовање.

Запослени у KA131 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Група 1
земље са високим 
трошковима живота

NO, DK, LU, IS, SE, IE, FI, LI.
Земље из региона 14 За Србију одабран износ

од 180 евра дневно

Група 2
земље са средњевисоком
трошковима живота

NL, AT, BE, FR, DE, IT, ES, 
CY, EL, MT, PT.

Земље из региона 13

За Србију одабран износ
од 160 евра дневно

Група 3
земље са нижим

трошковима живота

SI, EE, LV, HR, SK, CZ, LT, 
TR, HU, PL, RO, BG, NM, RS

За Србију одабран износ
од 140 евра дневно

Дневни износ
надокнаде за
запослене на
високошколским
установама који
иду на мобилност у 
односу на циљну
групу земаља.



Организациона подршка на KA131 пројектима

ü Организациона подршка се заснива на броју одобрених учесника

мобилности, и то:

• 400 евра по учеснику мобилности (до 100. учесника);

• 230 евра по учеcнику мобилности (преко 100. учесника).

ü За организацију комбинованих интензивних програма,

високошколске установе имају право на додатну организациону

подршку у износу од 400 евра по учеснику програма (студенту), од чега

је минималан број учесника 15, а максималан број финансираних

учесника 20, по програму.



Додатни трошкови на KA131 пројектима - Инклузија

Додатна средства за установу:

• 100 евра по учеснику са смањеним могућностима за ВШУ (јединични

трошак – unit cost) у циљу организације мобилности учесника којима је

потребна додатна подршка.

• Овај вид подршке зависи од броја учесника са смањеним могућностима

којима месечни додатак од 250 евра не покрива све трошкове и који

захтевају додатну финансијску подршку, а коју одобрава НА.



Додатни трошкови на KA131 пројектима - Инклузија

Средства за учеснике мобилности:

• заснована на бази стварних трошкова (до 100% дозвољених трошкова)

+ нпр. помагала. Стварни трошак мора да буде одобрен од стране НА.

• заснована на бази јединичних трошкова за лице у пратњи, до 60. дана,

а након тога на бази стварних трошкова.



Ванредни трошкови на KA131 пројектима

ü Постоје два основна типа ванредних трошкова на KA131 пројектима:

• Трошкови финансијске гаранције (уколико то захтева национална

агенција) – 80% дозвољеног (стварног) трошка;

• Путни трошкови за ,,скупа“ путовања: 80% дозвољеног (стварног) трошка.

Односи се на случајеве у којима надокнада за путне трошкове, заснована

на даљинару, не покрива најмање 70% путних трошкова (тамо где су

дозвољени).

ü Оба типа трошка одобрава национална агенција, на појединачној основи (од

случаја до случаја).



Рокови за пријаву KA131 пројеката

ü СВШУ из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус.

ü СВШУ подносе једну пријаву за ову врсту пројеката.

ü Рок за подношење пријава: 23. фебруар 2023. године, у 12 

часова (подне) по средњоевропском времену.

ü Трајање KA131 пројекта: 26 месеци.

ü Очекивани почетак трајања KA131 пројеката: 1. јун 2023. године.



Демонстрација електронског
формулара за KA131 пројекте









EU login:

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/EU+Login+-
+European+Commission+Authentication+Service











































Korisni linkovi

Линк ка важећем Водичу за конкурисање: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023

Линк ка формуларима: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

EU login:
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/EU+Login+-
+European+Commission+Authentication+Service

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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies


Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус

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

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


Хвала на пажњи!



Питања и одговори¿?


