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ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Еразмус+ програм у области спорта пружа подршку пројектима сарадње
између институција и организација, а преко којих се остварују могућности за
учешће појединаца.

Нова генерација програма (2021-2027) има за циљ промоцију мобилности у
сврху учења спортског особља, сарадњу, квалитет, инклузију, креативност и
иновације на нивоу спортских организација и спортских политика.

Општи циљ Еразмус+ програма у области спорта јесте да допринесе
развоју европске димензије у спорту, посебно аматерском.



ОПШТИ ПРИОРИТЕТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА
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ИНКЛУЗИЈА И РАЗЛИЧИТОСТ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ЖИВОТНА СРЕДИНА И БОРБА 
ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ 
ЖИВОТУ



ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ 
СПОРТСКОГ ОСОБЉА



ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ СПОРТСКОГ ОСОБЉА

Омогућавају тренерима и другом особљу
активном у организацијама у области
спорта (запосленима и волонтерима),
нарочито организацијама које се баве
непрофитним спортским активностима које
не спадају у професионални спорт, да кроз
одлазак на мобилност у иностранству
унапреде постојеће и стекну нове вештине и
тако допринесу изградњи капацитета и
развоју организација активних у области
спорта.

Your European coaching
adventure starts here

Erasmus+
Enriching lives, opening minds

Sport

EUROPEAN UNIONec.europa.eu/erasmus-plus



ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ СПОРТСКОГ ОСОБЉА

ЦИ ЉЕ В И:

ü Фокус на развој спорта у циљу промоције здравих животних навика;

ü Развој европске димензије и међународне сарадње у спорту;

ü Изградња капацитета организација које се баве непрофитним
спортским активностима;

ü Унапређивање знања спортског особља;

ü Промоција заједничких европских вредности;

ü Промовисање активног и еколошки прихватљивог начина живота и
активног грађанства;

ü Успостављање европске мреже тренера и спортског особља.

Your European coaching
adventure starts here

Erasmus+
Enriching lives, opening minds

Sport

EUROPEAN UNIONec.europa.eu/erasmus-plus
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Сва правна лица која се баве непрофитним спортским 
активностима које не спадају у професионални спорт већ 
подразумевају физичке активности које људи свих узраста 
обављају у слободно време у циљу унапређења здравља, 
образовања, потреба за дружењем и слично (на пример 
непрофитна организација, локално спортско удружење).

Друга правна лица активна у области спорта уколико 
учешће њиховог особља доприноси развоју спорта и 

физичке активности у циљу промоције здравих животних 
стилова (нпр. спортски клуб, спортски савез).
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Тренери и друго особље у организацијама које се баве 
непрофитним спортским активностима које не спадају у 

професионални спорт.

Особље које је ангажовано у другим спортским 
организацијама, уколико њихово учешће у мобилности 
доприноси развоју спорта и физичке активности у циљу 

промоције здравих животних навика.

Односи се и оне који су укључени у развој дуалних и других 
каријера ван спорта. 

Волонтери (који нису тренери) у

организацијама. 

Максимум 10 учесника по пројекту. 



ДРЖАВЕ 
УЧЕСНИЦЕ



КОЈЕ АКТИВНОСТИ СУ МОГУЋЕ?

01 02
ПОСМАТРАЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ 
И ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ИЗ ИНОСТРАНСТВА КОЈА ЈЕ 
АКТИВНА У ОБЛАСТИ СПОРТА -
JOB SHADOWING

АКТИВНОСТИ ТРЕНИРАЊА И 
УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ЈЕ 
АКТИВНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Трајање активности: 2 – 14 дана
Трајање активности: 15 – 60 дана

03 ПРИПРЕМНА ПОСЕТА



68.996 евра

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОЧЕКИВАНИ БУЏЕТ

3 – 18 месеци

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ СПОРТСКОГ ОСОБЉА

23. фебруар 2023. у подне 



Надлежност
Организације из Србије пројектну пријаву 

подносе Фондацији Темпус.



ФАЗЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАЊЕ

ПРИПРЕМА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
АКТИВНОСТИ

ПРАЋЕЊЕ И 
ДИСЕМИНАЦИЈА  

ПРОЈЕКТНИХ РЕЗУЛТАТА



РЕГИСТРАЦИЈА OID БРОЈА

• Јединствени идентификатор организација неопходан за учествовање у Еразмус+ 
пројектима, почиње словом Е и има 8 цифара, пример E11123456.

• Регистрација се врши на Erasmus+ and European Solidarity Corps платформи: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home.

• На истој платформи је могуће проверити да ли организација већ поседује OID број.

• Детаљне информације о регистрацији OID броја доступне су на сајту Еразмус+ 
програма у Србији: https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-broj/

• Подршка при регистрацији OID броја: Инфо центар Фондације Темпус, 
info@tempus.ac.rs, 011 33 42 430, опција 1 или уживо на адреси Теразије 39, I 
спрат, Београд.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-broj/


Испитивање потреба и 
дефинисање циљева у КА1 
пројектима



Испитивање потреба и дефинисање циљева у КА1 пројектима 

• Потребе морају бити јасно објашњене и приказане у предлогу пројекта. 

• Узимајући у обзир потребе које имате, потребно  је представити начин на који желите да 
постигнете промену.

• Циљ представља позитивну промену коју желите да постигнете у будућности.

• Предложени циљеви пројекта морају  на јасан и конкретан начин да одговоре на потребе 
организације подносиоца пројекта и њеног особља. 

• Циљеви морају бити повезани са изабраним програмским приоритетима.

Конкретно постављени 
циљеви пријаве.

Сагледавање/анализа 
потреба и ширег циља 

пројекта унутар 
програмског оквира.

Општи циљ

Специфични 
циљ 1

Специфични 
циљ 2



Дефинисање циљева у КА1 пројектима

Циљеви пројекта треба да буду амбициозни, али и достижни у оквиру 
пројекта.

Циљеви треба да буду:

Specific – прецизни и фокусирани

Measurable – мерљиви 

Attainable - достижни

Relevant - значајни

Time-bound - временски реалистични



ПРИМЕРИ:

Специфични циљеви пројекта: 

1. Реализовано 12 тренинга у партнерској организацији. 

2. Желимо да повећамо број девојчица које се баве спортом. 

3. Развити свест чланова нашег клуба о важности заштите животне средине.

ЗАШТО?

1. Наведена је активност, а не циљ. 

2. Ово је листа жеља, циљ није довољно конкретан и јаса. Користити инфинитив – ”ојачати 
ху”, ”побољшати ху”, ”увести нову методу ху”

3. Преопширно дефинисан циљ. 



ПРИМЕРИ:

Специфични циљеви пројекта: 

1. Унапредити вештине тренера за рад са полазницима са смањеним могућностима кроз 
употребу помоћне технологије у спорту. 

2. Развити компетенције фудбалских тренера за рад са девојчицама узраста од 7 до 12 
година зарад њиховог већег укључивања у бављење фудбалом. 



ВРСТЕ ТРОШКОВА 
KA1 –ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Шта може да се 
финансира?

Организациона подршка – Трошкови који су неопходни за имплементацију 
пројектних активности (350 евра по учеснику).

Путни трошкови – Путни трошкови рачунају се према броју учесника помоћу 
калкулатора Европске комисије за рачунање удаљености.

Индивидуална подршка – Индивидуална дневна подршка за све учеснике 
мобилности. Државе подељене у 3 групе: 1) 101-180; 2)  90-160 и 3) 79– 140 

Инклузивна подршка – Трошкови намењени за укључивање особа са смањеним 
могућностима. Могу бити усмерени ка организацији и учесницима мобилности

Припремна посета – Трошкови реализације припремне посете. (575 евра по 
особи)

Језичка подршка – Трошкови намењени језичкој припреми учесника 
мобилности уколико је потребно да усаврше своје знање језика који ће им бити 
потребан у циљу реализације активности. (150 евра по учеснику)

Ванредни трошкови – Трошкови виза, високи трошкови путовања учесника, 
додатни трошкови повезани са пандемијом. 



СИСТЕМ ПОДРШКЕ 
ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС



ПОДРШКА ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС У ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ 
МОБИЛНОСТИ СПОРТСКОГ ОСОБЉА

Додатне информације на сајту 
Еразмус+ програма у Србији 

erasmusplus.rs

Организација вебинара и радионица.

Радионица за КА1 пројекте мобилности 
спортског особља планирана је за 

децембар 2022. године. 

Разјашњење правила програма.

Подршка у тражењу партнера.

Саветовање подносилаца пријава путем 
имејла и телефонска комуникација и 

консултације.



Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Теразије 39, 1. спрат, Београд

Телефон: : 011/3342-430, опција 1
Мејл: info@tempus.ac.rs

Пројекти у области спорта

Телефон: : 011/3342-430, опција 1
Мејл: sport@tempus.ac.rs

Група за младе, информисање и спорт
Информативни центар Фондације Темпус

mailto:info@tempus.ac.rs
mailto:sport@tempus.ac.rs


Хвала на пажњи!


