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Критеријуми селекције KA171 пројеката мобилности

ü Подносе се пријаве за одлазне и долазне мобилности студената и запослених;

ü Очекивани буџет за Србију, за КА 171 пројекте, у овом позиву, износи 498.504 евра;

ü За КА 171 пројекте постоје квалитативни критеријуми селекције, који обухватају следеће аспекте: 

Критеријум селекције Максимални
број поена

Квалитет пројектног дизајна и
сарадње (оцењује се на нивоу целог

пројекта)
40

Релевантност стратегије (оцењује се 
на нивоу региона) 40

Утицај и ширење информација
(оцењује се на нивоу региона) 20 

Да би били узети у разматрање за
финансирање, пријављени KA171 пројекти
морају да имају најмање 60 бодова укупно за
сваки циљани регион, од чега најмање 50%
бодова за сваки критеријум селекције.



Додела средстава на KA171 пројектима

Средства додељена високошколској установи зависиће од више елемената:

ü Пријављеног броја мобилности и броја дана/месеци;

ü Броја бодова које додели евалуатор;

ü Буџета издвојеног по региону;

ü Географске равнотеже у датој регији.

Фондација Темпус може да финансира мобилност са трећом земљом која нема 

пуноправно учешће у Програму, а која је рангирана ниже у регионалном

рангирању, да би се осигурала географска равнотежа унутар тог региона. 



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Азија:

ü Минимално 25% расположивог буџета треба да се потроши на мобилност са

најнеразвијенијим земљама унутар региона (Least Developed Countries – LDC).

ü Не би требало да се потроши више од 25% расположивог буџета на 

мобилности са земљама са високим дохотком унутар региона (High Income 

Countries – HIC).

ü Не би требало да се додели више од 15% расположивог буџета на мобилности

са Кином.

ü Не би требало да се додели више од 10% расположивог буџета на мобилности

са Индијом.



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Пацифик:

ü Највише 86,5% расположивог буџета би требало да буде утрошено на 

мобилности са Аустралијом и Новим Зеландом. 

Подсахарска Африка: 

ü Најмање 35% буџета треба да се потроши на мобилност са најнеразвијенијим

земљама унутар региона, са нагласком на приоритетним земљама за 

миграцију. 

ü Не би требало да се потроши више од 8% расположивог буџета на мобилности

са било којом земљом унутар региона. 



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Латинска Америка:

ü Највише 30% расположивог буџета унутар региона би требало да буде 

утрошено на мобилности са Бразилом и Мексиком. 

Источно партнерство: 

ü Најмање 40% буџета треба да се потроши на мобилност студената са

смањеним могућностима. 



Географски таргети на KA171 пројектима за време трајања Програма

Јужно суседство:

ü На мобилност са било којом земљом унутар региона не би требало да се 

потроши више од 15% расположивог буџета;

ü Минимум 65% расположивих средстава треба да буде додељено студентима, 

док истовремено 50% студената треба да има статус учесника са смањеним

могућностима.

Западни Балкан:

ü Нагласак треба да буде на мобилностима студената. 



Региони
Два основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
расположиви
буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
доступна 
средства за 12 
региона.

Буџети по 
регионима биће
накнадно
дефинисани.

- Наведени износи буџета су из прошлог конкурсног позива. Можете очекивати
релативно сличне износе у овом конкурсном позиву.

**Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и усклађује се са Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација бр. 1244 и МишљењемМеђународног суда правде о проглашењу независности
Косова. 
– Извор Еразмус+ Програмски водич

Регион Државе Буџет (EUR)

Western Balkans (Region 1) Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo**, Montenegro 90.132,45

Neighborhood East (Region 2) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova, Ukraine 57.740,78

South-Mediterranean (Region 3) Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, 
Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia 80.255,55

Russian Federation (Region 4) Russian Federation 33.686,54



Региони
два основна 
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обезбеђују
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средства за 12 
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Можете очекивати релативно сличне износе у овом конкурсном позиву.

Регион Државе Буџет (EUR)

Asia (Region 5)

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR 
Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, 

Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
High income countries: Brunei, Hong Kong, 

Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

45.265,29

Central Asia (Region 6) Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 12.037,72



Региони
два основна 
инструмента
Европске уније који
обезбеђују
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буџет за ову врсту
пројеката.

За KA171 пројекте су 
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средства за 12 
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Регион Државе Буџет (EUR)

Middle East (Region 7)
Iran, Iraq, Yemen

High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

3.955,50

Pacific (Region 8)

Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, 
Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New 

Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu

High income countries: Australia, New Zealand

4.725,23 



Региони
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Регион Државе Буџет (EUR)

Sub-Saharan Africa 
(Region 9)

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, 

Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic 
Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti, Equatorial 

Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 

Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, 
Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, 
South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, 

Zambia, Zimbabwe

129.412,80



Региони
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Регион Државе Буџет (EUR)

Latin America (Region 10)

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela

14.933,85

Caribbean (Region 11)

Antigua & Barbuda , Bahamas , Barbados , 
Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, 
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and 

Nevis, St Lucia, St Vincent & Grenadines, 
Suriname and Trinidad & Tobago

3.089,55

US & Canada (Region 12) United States of America, Canada 14.924,23



Ограничења токова мобилности на KA171 пројектима

ü Због обавезе да се допринесе развоју одређених земаља, мобилности студената

кратког, првог и другог циклуса студија, спроведене са земљама које испуњавају

услове за званичну развојну помоћ (OECD ODA*) у регионима 2-11, ограничене су на 

долазне мобилности из трећих земаља које немају пуноправно учешће у Програму. 

ü Одлазна мобилност према овим земљама је само могућа за студенте на докторском

нивоу студија и за запослене.

ü Таква ограничења токова мобилности не важе за регион западног Балкана. 

ü *Списак земаља за које се овај захтев примењује може да се пронађе на DAC листи 

земаља које добијају званичну развојну помоћ (списак се налази на овом линку). 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


Студенти у KA171 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Стипендије за 
студенте -
Дуготрајне
мобилности

ü Стипендије за студенте који одлазе из Србије у треће земље које немају
пуноправно учешће у Програму: 700 евра

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

Група 1 
земље са високим трошковима

живота
DK, FI, IS, IE, LU, SE, UK, LI, NO 900 евра

месечно

Група 2 
земље са средњевисоким
трошковима живота

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

850 евра
месечно

Група 3 
земље са нижим трошковима

живота

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

800 
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.

ü Додатна 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.

ü Студенти који одлазе на краткорочну физичку мобилност ради обављања

стручне праксе немају право на додатак за исту.



Запослени у KA171 пројектима
Трошкови боравка – индивидуална подршка

Дневни износи
стипендије за 
запослене на ВШУ 
у трећим
земљама , које
немају
пуноправно
учешће у 
Програму 
у односу на 
циљну земљу

ü Трошкови боравка за запослене који иду на мобилност из Србије у трећу земљу која
није придружена Програму: 180 евра.

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. 

Група 1 
земље са високим трошковима

живота
NO, DK, LU, UK, IS, SE, IE, FI, LI 180 евра

Група 2 
земље са средњевисоким
трошковима живота

NL, AT, BE, FR, DE, IT, ES, 
CY, EL, MT, PT 160 евра

Група 3 
земље са нижим трошковима

живота

SI, EE, LV, HR, SK, CZ, LT, 
TR, HU, PL, RO, BG, NM, RS 140 евра



Студенти и запослени на KA171 
пројектима имају право на путне 

трошкове

Додатна подршка за путне трошкове за 
одређене удаљености у случају „зеленог” 

путовања, као и до 4 дана додатне 
индивидуалне подршке.



Организациона подршка на 
KA171 пројектима

500 евра по учеснику мобилности



Додатни трошкови на KA171 пројектима -Инклузија

ü Подршка за инклузију подразумева додатна финансијска средства, и то:

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

cost) у циљу организације мобилности учесника којима је потребна додатна подршка.

• Додатна подршка за учеснике мобилности са смањеним могућностима (до 100%

дозвољених трошкова), заснована на бази стварних трошкова (real cost). На пример,

то могу да буду трошкови за лица у пратњи.Мора да одобри НА.

ü Први вид подршке (100 евра по учеснику мобилности за ВШУ) 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.



Ванредни трошкови на KA171 пројектима

ü Постоје два основна типа ванредних трошкова на KA171 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).



Рок за подношење пријава за KA171 пројекте мобилности 

ü ВШУ из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус.

ü ВШУ подносе једну пријаву за ову врсту пројеката.

ü Рок за подношење пријаве: 23. фебруар 2023. године, у 12:00 часова, 

по средњоевропском времену. 

ü Трајање пројеката КА 171: 24 или 36 месеци.

ü Почетак пројеката КА 171: 1. август 2023. године.



Демонстрација електронског 
формулара за КА171 пројекте



























Питања и одговори¿?



Корисни линкови

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

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

Националне Еразмус+ канцеларије: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-erasmus-offices

Пријава пројекта: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Erasmus+ International Credit Mobility, Handbook for Participating Organizations

https://hedu.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87-%d0%b7%d0%b0-%d0%9a%d0%90171-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%98%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf


Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

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

Фондација Темпус

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


Хвала на пажњи!


