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ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ 
МЛАДИХ



• Еразмус+ један од
највећих програма ЕУ, који
финансира
пројекте мобилности и
сарадње у области
образовања, обука младих и
спорта.

• Настао је 2014. године, а 2021.
је ушао у нови
седмогодишњи
период спровођења који ће
трајати до 2027. године.

ШТА ЈЕ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ? 



Основна подела земаља у Еразмус+ програму

Две категорије земаља:

• Земље чланице ЕУ и треће земље повезане са програмом, као
што је Република Србија (раније позната као програмске
земље);

• Треће земље које немају пуно учешће у програму (раније
познате као партнерске земље.



КО СПРОВОДИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ?

Европска комисија управља програмом у 
целини. Она управља буџетом, дефинише 
приоритете и критеријуме, спроводи и 
надгледа реализацију програма на 
европском нивоу.

Извршна агенција (EACEA - Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) 
основана од стране Европске комисије, 
одговорна је за имплементацију 
“централизованих” акција.

Националне агенције у свакој земљи која 
пуноправно учествује у програму управљају 
“децентрализованим акцијама” програма и 
делују као веза између Европске комисије и 
организација на националном, регионалном 
и локалном нивоу, као и младих људи.

SALTO Ресурсни центри - мрежа 7 
центара који пружају подршку актерима у 
области младих кроз тренинг, активности 
изградње партнерства и штампање 
публикација.

ЕК

EACEA

НА

SALTO

https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://www.salto-youth.net/rc/


МЛАДИ У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМУ

Млади између 13 и 30 година. 



МЛАДИ СА СМАЊЕНИМ МОГУЋНОСТИМА СУ МЛАДИ КОЈИ СУ У ОДНОСУ НА СВОЈЕ ВРШЊАКЕ У 
МАЊЕ ПОВОЉНОЈ СИТУАЦИЈИ ЗБОГ:
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08Друштвених препрека

Нижи животни стандард, сиромаштво, 
дугорочна незапосленост...

Економских препрека

Хронична обољења, тешке болести...
Здравствених проблема 

Забачене, напуштене, сеоске 
средине, мање развијене земље...

Географских препрека

Имигранти , избеглице, мањинске 
групације...

Културолошких разлика

Млади са потешкоћама у учењу, особе 
без формалних квалификација, млади 
који су прекинули школовање...

Образовних препрека

Услед физичких, сензорних, развојних
и других изазова.

Потешкоћа у свакодневном 
функционисању

На основу родне припадности, 
узраста, уверења, религије, 
здравственог стања...

Дискриминације

Или других разлога



КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ОМЛАДИНСКОЈ КОМПОНЕНТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА?

Организације 
и институције 
активне у 

пољу младих

Организације 
цивилног 
друштва

Државни 
органи и 
доносиоци 
одлука

Школе и 
предшколске 
установе

Млади
Високошколске 

установе
Предузећа

…



ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

КА154 – ПРОЈЕКТИ ЗА АКТИВНО 
УЧЕШЋЕ МЛАДИХ01
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КА152 – ПРОЈЕКТИ 
ОМЛАДИНСКИХ РАЗМЕНА

КА155 – DiscoverEU ПРОЈЕКТИ 
ИНКЛУЗИЈЕ

КА153 – ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ 
ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА

• Могу бити краткорочни или акредитовани;
• Акредитовани носе шифру КА151 и доступни су само оним 

организацијама које поседују Еразмус акредитацију у 
области младих;

• Више информација о Еразмус акредитацијама у области 
младих доступно на наредној сесији.

• Код ових типова пројеката не постоји дистинкција на 
краткорочне и акредитоване.

ПРИПАДАЈУ КЉУЧНОЈ АКЦИЈИ 1 - КА1



Шта може да се финансира Краткорочна мобилност младих кроз учешће у омладинским 
разменама.
Професионално усавршавање омладинских радника кроз 
имплементацију међународних активности.

Ко може да учествује Различите организације и институције као и групе младих 
активне у омладинском раду али не и обавезно у контексту 
омладинске организације (неформалне групе младих)

Минимум конзорцијума Најмање два актера из две земље

Трајање пројекта Од 3 до 24 месеца

Очекивана средства за 2023. годину 442.609 EUR распоређено у два конкурсна рока. 

ПРОЈЕКТИ ОМЛАДИНСКИХ РАЗМЕНА (КА152) И МОБИЛНОСТИ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА (КА153)



КА152 – ОМЛАДИНСКЕ РАЗМЕНЕ



КА152 – ОМЛАДИНСКЕ РАЗМЕНЕ

ОМЛАДИНСКЕ РАЗМЕНЕ у Еразмус+ програму омогућавају
младима од 13 до 30 година из Србије и најмање још једне
земље да се сусретну, друже, истражују, уче и живе
заједно од 5 дана до максимално 21 дан.

Групе се састоје од најмање четири учесника и
омладинског лидера, који мора бити пунолетан и чији је
задатак да пружа подршку младима.

ВАЖНО! Максималан број учесника омладинске размене
може бити 60. Минималан број учесника размене је 16, не
рачунајући омладинске лидере.Минималан број учесника по
групи је четири младе особе и лидер/ка групе.

Уколико омладинска размена обухвата само младе са
смањеним могућностима минимум је 10 учесника.



КА152 – ОМЛАДИНСКЕ РАЗМЕНЕ

Покретљивост младих са циљем
достизања личних развојних
циљева, аутономије, зарад
волонтирања, учења, повећања
запошљивости...

Током трајања размене
учесници/це пролазе програм
(микс радионица искуствених
вежби, дебата, симулација,
активности на отвореном простору
и др.) који су заједнички
припремили пре почетка саме
размене.



КА152 – ОМЛАДИНСКЕ РАЗМЕНЕ

Кроз размену, млади развијају своје
компетенције, баве се темама које су од општег
друштвеног значаја, откривају нове културе,
навике и животне стилове, углавном кроз
вршњачко учење, раде на оснаживању
вредности као што су: солидарност,
демократија, пријатељство...

Процес учења током омладинских размена има
сва методолошка обележја неформалног
образовања.



Активности које се 
не могу назвати 
омладинском 

разменом у оквиру 
Еразмус+ програма су: 
академска студијска 

путовања, размене које 
за циљ имају стварање 
финансијске добити, 
туристичка путовања, 
фестивали, уметничке 

турнеје.

КА152 – ОМЛАДИНСКЕ РАЗМЕНЕ



KA153 – ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ 
ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА



Омладински рад у Еразмус+ програму

Омладински рад – подразумева широк спектар 
активности за младе и са младима, у оквиру 
слободног времена и ван-наставних активности, које 
спроводе омладински радници/лидери, а које се 
базирају на процесима неформалног и успутног 
(информалног) учења као и на добровољном учешћу 
младих.

Омладински радник/ца и лидер/ка –
професионалац или волонтер укључен у активности 
неформалног образовања који пружа подршку 
младима у њиховом личном, друштвеном и 
професионалном развоју.



KA153 – ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА

МОБИЛНОСТ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА у Еразмус+
програму омогућава професионално усавршавање
омладинских радника из Србије и најмање још једне
земље. Професионално усавршавање је у облику
неформалног образовања кроз учешће у међународним
активностима попут: семинара, тренинга, догађаја за
успостављање контаката и сарадње, студијских посета,
као и праксе, тј. праћења рада организације из
иностранства, која је активна на пољу рада са младима и
других активности. Активности могу трајати од 2 дана до 2
месеца, у зависности од типа.

До 50 учесника не укључујући тренере и фацилитаторе.



KA153 – ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА

Тренинзи и умрежавање омладинских радника омогућавају професионално усавршавање
омладинских радника кроз имплементацију транснационалних/међународних активности
попут међународних:
семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета
и пракси, праћења рада организације из иностранства која је активна на пољу рада са
младима.



KA153 ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА 
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Програм учења о специфичним темама који има
за циљ унапређење способности учесника,
њиховог знања, вештина и ставова. Тренинзи
воде до квалитетније праксе у раду с младима
уопште и/или посебно у пројектима у оквиру
програма Еразмус+.

Тренинг

Организована студијска посета, која омогућава
упознавање са праксом рада са младима и/или
политиком за младе у једној земљи. Студијска
посета се фокусира на одређену тему и састоји
се од посета разних пројеката и састанака са
организацијама у изабраној земљи.

Студијска посета

Догађај организован како би омогућио
платформу за расправу и размену добре
праксе, који се темељи на теоријским
предавањима у вези са изабраном темом
или темама које се односе на подручје
рада са младима и за младе.

Семинар

Подразумева кратки боравак у
партнерској организацији у другој земљи
са циљем размене добрих пракси,
стицања вештина и знања и/или
изградње дугорочних партнерстава („job
shadowing“)

Праћење рада организације из иностранства



KA153ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА 

У циљу припреме 
омладинских размена и 

мобилности 
омладинских радника,
препоручљиво 

је спровести припремну 
посету ради планирања 

активности
(Preparatory Visit).



Испитивање потреба и 
дефинисање циљева у КА1 
пројектима



ВЕЖБА

• Које су потребе младих у Републици Србији?

• На који начин можемо сазнати потребе младих и омладинских радника?



Циљеви пројекта

Потребно је да циљеви буду повезани са 
изабраним програмским приоритетима.

Циљеви треба да проистичу из стварних и 
ЈАСНО ОПИСАНИХ потреба младих.

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

Циљеви треба да буду S.M.A.R.T.



S.M.A.R.T. циљеви

• Specific – ПРЕЦИЗНИ 

• Measurable –МЕРЉИВИ (индикатори)

• Attainable – ДОСТИЖНИ (оствариви)

• Relevant – ЗНАЧАЈНИ (за институцију)

• Time-bound – ВРЕМЕНСКИ 

РЕАЛИСТИЧНИ / ограничени



ЦИЉЕВИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ СУ:

Унапређење кључних компетенција 
и вештина младих, укључујући 
младе са смањеним могућностима;

Промоција учешћа младих у 
демократском животу у Европи;

Активна улога младих на тржишту рада;

Подршка политикама за младе;

Признавање исхода неформалног и 
информалног учења;

Јачање међународне димензије 
активности младих;
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Промоција интеркултуралног 
дијалога, друштвене укључености и 
солидарности;

Побољшање квалитета омладинског 
рада;

Повећавање капацитета особа које 
раде са младима;

Промоција мобилности и сарадње 
ЕУ земаља, трећих земаља придружених 
програму и трећих земаља које не 
учествују пуноправно у програму.
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Пројекти мобилности укључују следеће хоризонталне 
димензије

Инклузија и 
различитост у свим 

областима образовања, 
обука, омладине и 

спорта

Животна средина и 
борба са 

климатским 
променама

Дигитална 
трансформација

Учешће у 
демократском 

животу



Неформално учење 
и Youthpass



Неформално учење у Еразмус+ програму
• Учење се одвија ван курикулума наставних 

активности

• Особа која учи је у центру процеса уз активно 
учешће

• Спроводи се и од стране оних који уче, на 
добровољној бази

• Треба да буде блиско повезано са потребама, 
интересовањима и тежњама оних који уче

• Комплементарно је формалном образовању

• Посебно може бити успешно за рад са младима са 
смањеним могућностима



Youthpass

Youthpass је алат за препознавање неформалног образовања 
стеченог током трајања неке пројектне активности (нпр.
омладинске размене, волонтерских пројеката, семинара,
студијске посете и сл.);

Youthpass потврду могу да добију учесници Еразмус+ пројеката у 
области младих, а од 2023. се очекује да ће бити доступна и 
учесницима у DiscoverEU пројектима инклузије;

Youthpass је направљен како би се осигурало веће препознавање и 
признатост компетенција стечених неформалним образовањем. 

Youthpassније само потврда учешћа у пројекту, већ и потврда о стеченом 
знању.



Youthpass

Новине у Youthpass-у

Нови Youthpass сертификати доступни су од маја
2022. године (нови дизајн, три дела која се могу
одвојено издавати, могућност описа више
активности у оквиру једног пројекта, QR код као
додатни елемент потврде итд.);

Континуирано се ради на унапређењу квалитета
Youthpass потврда и документовању процеса учења
уз нагласак на употребу одељка са кључним
компетенцијама;



Youthpass

Новине у Youthpass-у

За активности учења у којима учествују
омладински радници, Youthpass сертификати нуде
ETS модел компетенција као оквир за описивање
развоја вештина. Више информација доступно је
веб-сајту Youthpass:
https://www.youthpass.eu/en/help/faqs/ets-
youthworkers/.

У Србији је до овог момента издато 5.128 Youthpass
потврда, а од тога 1.428 потврда садржи и одељак
са кључним компетенцијама.

https://www.youthpass.eu/en/help/faqs/ets-youthworkers/


КАКО ДО Youthpass-a?

1. Региструјте се на www.youthpass.eu;
2. Упишите детаље о пројекту;
3. Упишите детаље о учесницима;
4. Валидирајте сертификате;
5. Генеришите сертификате.

Линк ка детаљном упутству за креирање Youthpass потврда:
https://www.youthpass.eu/en/help/step-by-step/.
Више детаља на
https://www.youthpass.eu/en/.

http://www.youthpass.eu/
https://www.youthpass.eu/en/help/step-by-step/
https://www.youthpass.eu/en/


ЛОГИКА БУЏЕТА У КА1 ПРОЈЕКТИМА У 
ОБЛАСТИ МЛАДИХ



Врсте трошкова

Јединични трошкови (Unit cost)

• Путни трошкови
• Индивидуални трошкови
• Организациони трошкови
• Инклузивна подршка за 

организације
• Трошкови курса
• Припремне посете

Стварни трошкови (Real costs)

• Инклузивна подршка за 
појединце

• Ванредни трошкови

• Допунске активности (КА153)



Наменска беспроватна средства

• Потписивањем Уговора о додели наменских бесповратних
средстава, корисник прихвата наменска бесповратна средства и
сагласан је да спроведе пројекат у складу са Уговором.

• Наменска бесповратна средства имају облик или средстава за
јединичне трошкове или надокнаде прихватљивих стварних
трошкова.



Прихватљивост трошкова

Прихватљиви трошкови су трошкови који су :

• Настали током периода трајања пројекта, у складу са Уговором

• Предвиђени су у планираном буџету

• Могу се утврдити и проверити

• У складу са Законом



Врсте трошкова у оквиру KA152 пројеката омладинских размена

Трошкови директно 
повезани са спровођењем 
активности потребних за 
реализацију пројекта

ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ТРОШКОВИ

Према калкулатору 
за рачунање 
удаљености ЕК
(Distance Band)

ПУТНИ 
ТРОШКОВИ Индивидуална дневна 

подршка за учеснике 
мобилности која се рачуна 
на основу дужине трајања 

мобилности.

ИНДИВИДУАЛНИ 
ТРОШКОВИ

ИНКЛУЗИВНА 
ПОДРШКА

Трошкови намењени укључивању 
особа са смањеним могућностима.
Могу бити усмерени ка организацији 
и учесницима мобилности. Потреба 
за овим трошковима и њихова 
оправданост морају се навести у 

пројектној пријави.



Врсте трошкова 
у оквиру KA152
пројеката 
омладинских 
размена

ВАНРЕДНИ 
ТРОШКОВИ

Трошкови виза, високи 
трошкови путовања 
учесника, додатни 

трошкови повезани са 
пандемијом и слично.

ПРИПРЕМНЕ 
ПОСЕТЕ

Трошкови реализације 
припремне посете, 

рачунају се према броју 
учесника.



KA153 – ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ОМЛАДИНСКИХ 
РАДНИКА

ВРСТЕ 
ТРОШКОВА У 
ОКВИРУ КА153 
ПРОЈЕКАТА 
МОБИЛНОСТИ 
ОМЛАДИНСКИХ 
РАДНИКА

Путни трошкови рачунају се према броју учесника коришћењем калкулатора за 
рачунање удаљености ЕК - Distance Band

Индивидуална дневна подршка за учеснике путовања – рачунају се по учеснику, 
укључујући и фацилитаторе, тренере и особе у пратњи.

Организациони трошкови за имплементацију пројектних активности – рачунају се
по учеснику (искључујући фацилитаторе, тренере и особе у пратњи)

Инклузивна подршка намењена укључивању особа са смањеним могућностима. Може 
бити индивидуална (усмерена ка учесницима) и организациона (усмерена ка 
организацијама)

Припремна посета – јединични износ који се рачуна према броју учесника

Ванредни трошкови – од 80% до 100% дозвољеног трошка

Допунске активности које додатно доприносе професионалном усавршавању 
омладинских радника и унапређењу рада њихових организација ( активности 
системског развоја и Outreach активности) – 80% додељеног трошка.



КОНКУРИСАЊЕ И ПРОЦЕС СЕЛЕКЦИЈЕ 
КА1 ПРОЈЕКАТА



Преглед рокова за 2023. годину

Типови пројеката Улога организација 
из Србије

Рок за подношење 
пријава

Коме се подносе пријаве

Омладинске размене

Мобилност 
омладинских радника

Координатор 23. фебруара 
2023. до поднева

4 . октобра 2023. 
до поднева

Фондацији Темпус

Партнер Национална агенција у земљи ЕУ 
или трећа земља повезана са 
програмом



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/


Континуирана подршка

Више информација
доступно на страницама

erasmusplus.rs, као и на сајту
Фондације Темпус

Организација 
вебинара и радионица

Разјашњавање 
правила програма

Подршка у тражењу 
партнера

Саветовање подносилаца пријава кроз имејл 
и телефонску комуникацију и консултације



Процес селекције пројектних пријава

Ф
аз
е 
се
ле
кц
иј
е

Провера испуњености 
формалних предуслова 

(eligibility check)

Провера двоструког/вишестркуког
подношења и дуплог финансирања

Оцењивање квалитета од 
стране спољних евалутора

Одлука о финансирању



Напомена – Да би пројектна пријава 
ушла у разматрање, мора да оствари 
минимум 60 поена. Додатно мора да 
оствари минимум половину поена у 

свим категоријама 
оцењивања пројектне пријаве.

• Релевантност и утицај пројекта – 30 
поена

• Квалитет дизајна пројекта – 40 поена
• Квалитет управљања пројектом – 30 

поена

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈАВА



КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Сајт Еразмус + програма у Србији
www.erasmusplus.rs

Сајт Фондације Темпус
www.tempus.ac.rs

Регистрација OID и PIC броја: 
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-broj/

SALTO OTLAS - платформа за тражење партнерских организација

Baza podataka o realizovanim Erazmus+ projektima

SALTO Inclusion from A to Z – приручник о укључивању младих са смањеним могућностима

Online language support

http://www.erasmusplus.rs/
http://www.tempus.ac.rs/
https://erasmusplus.rs/konkurisanje/pic-oid-broj/
https://erasmusplus.rs/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionatoz/
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support


КОНТАКТИ

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

ГРУПА ЗА МЛАДЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И СПОРТ
ИНФО ЦЕНТАР ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС
ТЕРАЗИЈЕ 39, I СПРАТ, БЕОГРАД
ИМЕЈЛ : info@tempus.ac.rs
ТЕЛЕФОН : 011/33 42 430, опција 1

ГРУПА ЗА МЛАДЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И СПОРТ
ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ
ИМЕЈЛ: youth@tempus.ac.rs 
ТЕЛЕФОН: 011/33 42 430, опција 5



Хвала на пажњи!


