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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.



Квалитет пројектног 
дизајна и сарадње



Квалитет пројектног дизајна и сарадње

Ø Мере и активности предвиђене за реализацију на целом пројекту:

- Са колико региона, држава и колико партнерских високошколских установа 

планирате сарадњу;

- Представите своје раније искуство у пројектима мобилности;

- Подела улога између вас и партнера: ко ће бити задужен за коју активност;

- Комуникација са партнерима;

- Да ли ћете поделити средства за организациону подршку са партнерима и 

на који начин.



Квалитет пројектног дизајна и сарадње

Ø Јасно представљене одговорности, улоге и задаци подносиоца пријаве и 

партнерских установа, а посебно по фазама пројекта: 

- Припрема интеринституционалних уговора;

- Припрема конкурса и информисање потенцијалних учесника мобилности;

- Селекција кандидата;

- Подршка учесницима мобилности;

- Признавање мобилности;

- Извештавање учесника мобилности.

Ø Учешће учесника мобилности са смањеним могућностима

Ø Додатна подршка учесницима мобилности (нпр. курсеви језика)



Релевантност стратегије



Релевантност стратегије

Ø Оцењује се на нивоу региона

Ø Представите планирани пројекат са конкретним регионом:

- Зашто сте одабрали баш тај регион/државе/ВШУ;

- Претходна сарадња са наведеним партнерским установама (уколико 

постоји) и разлози за сарадњу кроз овај пројекат;

- у случају новог партнера објасните разлог и значај успостављања сарадње.

Ø Представите своје одабране партнере и ваше евентуалне сличности (величина 

установе, компатибилност студијских програма, истраживачке области)



Релевантност стратегије

Ø Објасните релевантност стратегија интернационализације укључених 

високошколских установа 

Ø Која су ваша очекивања од наведене сарадње и самог пројекта са конкретним 

регионом

Ø Наведите исходе у виду додатне сарадње у области образовања и/или 

истраживања



Релевантност стратегије

Назначите:

Ø конкретне врсте мобилности које планирате да организујете (обратите пажњу на 

назначена ограничења),

Ø студијске области,

Ø као и било које друге специфичности везане за видове сарадње са партнерима у 

конкретном региону.



Утицај и ширење 
информација



Утицај и ширење информација

Ø Оцењује се на нивоу региона

Назначите:

Ø утицај пројекта мобилности на учеснике, кориснике, међународне партнере и на 

локалном, регионалном и националном нивоу;

Ø вештине и искуства које ће учесници мобилности стећи;

Ø утицај пројекта на партнерску установу.



Утицај и ширење информација

Опишите:

Ø Мере које које имају за циљ ширење резултата пројекта на нивоу факултета и 

ВШУ, и даље где је то могуће, у свим укљученим земљама у оквиру конкретног 

региона.

Ø Начине за ширење информација о пројекту и пројектним резултатима.

Ø Начин на који ћете мерити успешност реализованих мобилности, а самим тим и 

квалитет пројектних активности.

Ø Реалне активности и конкретне исходе.



Не заборавите на:

Ø Географске таргете



Не заборавите на:

Ø Ограничења у смеровима и 
врстама мобилности



Не заборавите на:

Ø Буџетска ограничења по 
регионима



Не заборавите на:

Ø Учеснике са смањеним 
могућностима



Не заборавите на:

Ø Зелено путовање



Не заборавите на:

Ø Број карактера у питањима у 
пријавном формулару



Питања и одговори¿?
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Хвала на пажњи!


