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УВОД    

Овај Водич програма представља алат за свакога ко се жели детаљно упознати с програмом 
Ерасмус+. Овај је документ углавном упућен онима који желе бити:  

 организације учеснице у програму: односно оне организације, установе, тијела која организују 

активности које се подржавају у оквиру Програма;  

 учесници: односно, оне особе (студенти, приправници, научници, ученици, одрасли ученици, 

млади људи, волонтери или професори, учитељи, водитељи оспособљавања, особе које раде с 
младима, стручњаци у подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта итд.) које 

учествују у активностима које организују организације учеснице у програму.  

  

Сваке године, организације у цијелој Европи предају хиљаде приједлога програма како би добиле 
финансијску подршку из програма Ерасмус+; из тог разлога Комисија је успоставила транспарентни 
процес оцјењивања чији је циљ осигурати бесповратна средства за најбоље пројекте  

 за већину су активности сва правила и услови за добијање бесповратних средстава из Програма 

наведени у овом Водичу програма;  

 за неке су друге активности, које се само спомињу у овом Водичу програма, правила и услови 
да добијање бесповратних средстава описани су у посебним позивима за подношење 
приједлога које објављује Европска комисија или се објављују у њено име.  

  

Када се планирају пријавити, организације које желе учествовати у програму могу добити 
надахнуће и информације из других референтних докумената, а неки од тих докумената наведени 

су у Прилогу IV овом водичу.  

  

КАКО ЧИТАТИ ВОДИЧ ПРОГРАМА   

Водич програма састоји се од три главна дијела:  

 У Дијелу А приказан је општи преглед Програма. У њему су наведене информације о циљевима, 

приоритетима и главним особинама Програма, о државама учесницама у програму, 
спровођењаним структурама и општем доступном буџету. Овај је одјељак намијењен онима 
који желе добити општи преглед подручја примјене и структуре Програма.  

 У Дијелу Б наведене су посебне информације о активностима Програма које су обухваћене овим 

Водичем.  Овај је одјељак углавном намијењен онима који желе сазнати више о томе какве се 
врсте пројеката подржавају Програмом. Информације из овог одјељка подробније су описане у 
Прилогу I овом Водичу.     

 У Дијелу В наведене су подробне информације о поступцима за подношење захтјева за додјелу 
бесповратних средстава те финансијске и административне одредбе у вези с бесповратним 
средствима из програма Ерасмус+.  Овај је одјељак намијењен свима онима који желе предати 

приједлог пројеката у оквиру програма Ерасмус+.  

  

Надаље, у овај су Водич укључени сљедећи Прилози:  

 Прилог I:   Додатна правила и информације у вези с активностима обухваћенима Водичем 
програма    

 Прилог II:  Смјернице за ширење за кориснике    

 Прилог III:   Појмовник главних појмова који се користе у овом Водичу      

 Прилог IV. :  Корисне референце и контактни подаци  
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ДИО А   – ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ ЕРАСМУС+ 

Ерасмус+ програм је ЕУ-а у подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта за период 

2014.  ̶ 2020.  1 . Подручје образовања, оспособљавања, младих и спорта може знатно 
придонијети рјешавању главних социоекономских изазова с којима ће се Европа суочавати до 
краја деценије, као и спровођењу европске политике за раст, радна мјеста, једнакост и социјалну 
укљученост.  

Борба против растуће незапослености – посебно међу младима – постала је једна од најхитнијих 
задатак европских влада. Превише младих људи прерано напушта школовање и постоји ризик 

да ће остати незапослени и социјално маргинализирани. Иста опасност пријети и великом броју 
одраслих нискоквалифицираних радника. Технологија мијења начин функционисања друштва и 
стога је потребно осигурати кориштење технологије на најбољи могући начин. Предузећа у ЕУ 

морају постати конкурентнија уз помоћ талента и иновација.    

Европи требају друштва која карактеризира већа кохезија и укљученост како би се грађанима 
омогућило активно учествовање у демократском животу. Образовање и рад младих, којима се 

промовишу заједничке европске вриједности, подстиче социјална интеграција и унапређење 
међукултуралног разумијевања и осјећаја припадности заједници, кључни су за превенцију 
насилне радикализације. Ерасмус+ важан је инструмент за промовисање укључености људи у 

неповољнијем положају, нарочито новопридошлих миграната, у контексту кризних догађаја који 
су захватили европске земље.    

Други се изазов односи на развој друштвеног капитала међу младим људима, оснаживање 

младих и њихову способност да активно учествују у друштву, у складу с одредбама Уговора из 
Лисабона о „подстицању учествовања младих људи у демократском животу у Европи. Ти се 

проблеми такође могу рјешавати неформалним активностима учења, чији је циљ јачање 
вјештина и способности младих и њиховог активног грађанства. Осим тога, организацијама 
младих и особама које раде с младима потребно је омогућити прилике за оспособљавање и 

сарадњу у циљу развоја стручности те европске димензије рада с младима.  

Снажним системима образовања и оспособљавања те политикама младих може се придонијети 

рјешавању тих проблема јер се грађанима осигуравају вјештине које су потребне на тржишту 
рада и у господарству, а истовремено им се омогућава да имају активну улогу у друштву и 
остваре особно испуњење. Реформама у подручју образовања, оспособљавања и младих 

остварује се већи напредак у остварењу тих циљева, на основу заједничке визије између 

доносилаца политика и заинтересованих страна, чврстих доказа и сарадње у различитим 
подручја и на различитим разинама.  

Сврха је програма Ерасмус+ подржати напоре држава учесница у програму да учинковито 

искористе потенцијал европског талента и социјалног капитала за цјеложивотно учење, 
повезивањем подршке формалном, неформалном и информалном учењу у подручјима 

образовања, оспособљавања и младих. Програмом се такође пружају већ прилике за сарадњу и 

мобилност с партнерским државама, посебно у подручјима високог образовања и младих.    

У складу с једним од нових елемената који су уведени у Уговор из Лисабона, програмом 

Ерасмус+ подржавају се и активности намијењене развоју европске димензије у спорту, 
промовисањем сарадње између тијела надлежних за спорт. Програмом се промовише стварање 

и развој европских мрежа, омогућавањем прилика за сарадњу међу заинтересованим 
странама,те размјена и преношење знања и искуства у различитим подручјима повезанима са 

спортом и физичком активношћу. Појачана сарадња у оквиру програма имаће позитивне учинке 
на развој потенцијала европског људског капитала јер ће придонијети смањењу социјалних и 
економских трошкова физичке неактивности.    

  

                                                      
1  УРЕДБА (ЕУ) БР. 1288/2013 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. децембра 2013. о успостављању програма 

„Ерасмус+” : програма Уније за образовање, оспособљавање, младе и спорт 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF)   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF
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Програмом ће се подржати активности, сарадња и алати који су у складу с циљевима стратегије 

Европа 2020. и њеним водећим иницијативама, као што су Млади у покрету и Програм за нове 
вјештине и радна мјеста. Програмом ће се такође придонијети остварењу циљева Стратешког 

оквира за образовање и оспособљавање, који се односи на европску сарадњу у образовању и 

оспособљавању, и Европске стратегије за младе, путем отворених метода координације.  

То улагање у знање, вјештине и компетенције биће важно за појединце, установе, организације и 
друштво у цјелини јер ће се њиме придонијети расту и осигурању једнакости, благостања и 

социјалног укључивања у Европи и изван ње.    

  

Водич програма Ерасмус+ израђен је у складу с Годишњим програмом рада за Ерасмус+ који је 

донијела Европска комисија и стога се може ревидирати како би се у њему одражавали приоритети 

и линије дјеловања дефинисане у програмима рада донесенима у сљедећим годинама 

Спровођење овог Водича такође зависи од доступности додијељених средстава предвиђених у 

нацрту буџета након што буџетско тијело донесе буџет за предметну годину или како је предвиђено 

у систему привремених дванаестина.    

НАСТАВЉАЊЕ НА ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО, УСМЈЕРЕНОСТ ПРЕМА БУДУЋНОСТИ   

Програм Ерасмус+ наставља се на постигнућа остварена током више од 25 година спровођења 
европских програма у подручјима образовања, оспособљавања и младих који обухватају 

димензију сарадње унутар Европе и међународне сарадње. Ерасмус+ резултат је интеграције 

сљедећих европских програма које је Комисија спроводила у периоду 2007. – 2013.:  

 Програм цјеложивотног учења  

 Програм млади на дјелу  

 Програм Ерасмус Мундус  

 Темпус  

 Алфа  

 Едулинк  

 Програми сарадње с индустријализованим државама у подручју високог образовања   

Тим су се програмима подупирале активности у подручјима високог образовања (укључујући 
његову међународну димензију), стручног образовања и оспособљавања, школског 

образовања, образовања одраслих и младих (укључујући њихову међународну димензију).   

Програмом Ерасмус+ настоји се остварити више него тим програмима промовисањем синергија 

и узајамног подстицања у различитим подручјима образовања, оспособљавања и младих, 
уклањањем умјетних граница између различитих активности и врста пројеката, развојем нових 

идеја, привлачењем нових заинтересованих страна из пословног свијета и цивилног друштва и 

подстицањем нових облика сарадње.   

Стога је од кључне важности повезати Програм са снажним брендом који је посвуда 
препознатљив. Због тога ће се о свим активностима и дјеловањима које се подржавају у оквиру 
Програма у првом реду морати приопштавати путем ознаке „Ерасмус+ˮ. Међутим, како би се 
учесницима и корисницима бивших програма помогло да се снађу у програму Ерасмус+, за 

потребе комуницирања и ширења, за активности усмјерене на одређени сектор, уз заједничку 

ознаку „Ерасмус+ˮ могу се користити и сљедећи називи:   

 „Ерасмус+:  Комениусˮ, за активности Програма које су искључиво повезане с подручјем 
школског образовања;  

 „Ерасмус+: Ерасмусˮ, за активности Програма које су искључиво повезане с подручјем високог 

образовања и усмјерене на земље учеснице у програму;  

 „Ерасмус+: Ерасмус Мундусˮ, у вези с здруженим дипломским студијимаЕрасмус Мундус;  

 „Ерасмус+: Леонардо да Винчиˮ, за активности Програма које су искључиво повезане с 
подручјем стручног образовања и оспособљавања;  
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 „Ерасмус+: „Ерасмус+: Грундтвигˮ, за активности Програма које су искључиво повезане с 

подручјем образовања одраслих;  

 „Ерасмус+: Млади на дјелу”, за активности Програма које су искључиво повезане с подручјем 

неформалног и информалног учења младих;   

 „Ерасмус+: Jean Monnetˮ, за активности Програма које су искључиво повезане с подручјем 
европских студија;  

 „Ерасмус+: Спортˮ, за активности Програма које су искључиво повезане с подручјем спорта.   

  

   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ И ГЛАВНЕ ВАЖНОСТИ ПРОГРАМА ЕРАСМУС+?  

ОПШТИ ЦИЉ   

Програмом Ерасмус+ придоноси се остварењу:  
 циљева стратегије Европа 2020., укључујући главни образовни циљ2;  

 циљева стратешког оквира за Европску сарадњу у подручју образовања и оспособљавања (ЕТ 
2020.), укључујући одговарајућих мјерила;  

 одрживог развоја партнерских држава у подручју високог образовања;  

 општег циља обновљеног оквира за европску сарадњу у подручју младих (2010. – 2018.);  

 циља развоја европске димензије у спорту, посебно спорту на локалном нивоу, у складу с 

планом рада ЕУ за спорт;  

 промовисања европских вриједности у складу с чланом 2. Уговора о Европском унији3.  

ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ЕРАСМУС+  

Сљедећим је елементима Програма потребно посветити посебну позорност. Неке од њих 
подробно су приказане на интернет страници Комисије.  

ПРИЗНАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВЈЕШТИНА И КВАЛИФИКАЦИЈА   

Програмом Ерасмус+ подржавају се алати ЕУ за транспарентност и признавање вјештина и 
квалификација – посебно  

Evropass, Youthpass, Европски квалификациони оквир (ЕКО), Европски систем преноса и 

прикупљања бодова (ЕЦТС), Европски систем бодова у струковном образовању и 
оспособљавању (ЕЦВЕТ), Европски систем осигурања квалитете у струковном образовању 
(ЕQАВЕТ), Европски регистар за осигурање квалитете (ЕQАР), Европско удружење за осигурање 

квалитете у високом образовању (ЕНQА), те мреже које постоје широм ЕУ у подручју образовања 

и оспособљавања и које подржавају те алате, посебно Национални информациони центар за 
академско признавање (НАРИЦ) и мреже Euroguidance, национални центри Европасс и 
националне координацијске тачке за ЕКО.   

Заједничка је сврха свих тих алата осигурати лакше признавање и боље разумијевање вјештина 

и квалификација, унутар и изван националних граница, у свим подсистемима образовања и 

оспособљавања и на тржишту рада без обзира на то како су стечене, формалним образовањем 
и оспособљавањем или другим начинима учења (нпр. радно искуство, волонтирање, 

интернетско учење). Алатима би се такође требало осигурати да се политикама за образовање, 
оспособљавање и младе даље придоноси остварењу циљева Европе 2020., који се односе на 

                                                      
2Главни образовни циљ је смањити стопу пријевременог напуштања школовања на мање од 10 % и повећати постотак 

високообразованих особа на барем 40 % до 2020 
3  Унија је заснована на вриједностима поштовања људског достојанства, слободе, демократије, равноправности, 

владавине права и поштовања људских права, укључујући права мањина. Те су вриједности заједничке државама 

чланицама у друштву у којем преовладавају плурализам, недискриминација, толеранција, правда, солидарност и 

равноправност жена и мушкараца.   
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паметан, одржив и укључив раст,и циљних вриједности стратегије, везаних уз образовање и 

запошљавање, путем боље интеграције тржишта рада и веће мобилности.  

Како би се њима могли остварити ти циљеви, доступним би се алатима требали моћи рјешавати 

нови изазови, као што је интернационализација образовања и све већа употреба дигиталног 
учења те подржати стварање флексибилних облика учења у складу с потребама и циљевима 
ученика. То значи да ће се алати можда у будућности морати развијати, што би требало довести 
до веће усклађености и општег поједностављења процеса који би ученицима и радницима 

требали омогућити слободно кретање ради даљњег образовања или у потрази за послом.  

  

Више  информација доступно је на:  http://ec.evropa.eu/education/policy/strategic-

framework/skillsqualifications_en.htm   

ШИРЕЊЕ И КОРИШТЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКАТА   

Ширење и кориштење резултата кључна су подручја животног циклуса пројеката Ерасмус+. Тиме 

се организацијама учесницама даје прилика за приопштавање и размјену резултата и 
производа, чиме се проширује учинак њихових пројеката, побољшава њихова одрживост и 

оправдава европска додана вриједност Ерасмуса+. Како би могле успјешно ширити и користити 

резултате пројеката, од организација које учествују у пројектима у оквиру програма Ерасмус+ 
тражи се да добро размисле о активностима ширења и искориштавања приликом израде и 

спровођења пројеката. Ниво интензитета тих активности требала би бити размјерна циљевима, 
опсегу и постигнућима различитих активности Ерасмуса+. Резултати остварени спровођењем 

одређеног пројеката могу бити важни и занимљиви у подручјима која нису обухваћена 
пројектом и овиси о појединим пројектима хоће ли се њима развити стратегије и методе којима 
ће се осигурати да други могу приступити ономе што је развијено и произведено. Посебне 

смјернице у томе смислу налазе се у Прилогу II овом Водичу програма.     

ЗАХТЈЕВ ЗА ОТВОРЕНИ ПРИСТУП ОБРАЗОВНИМ МАТЕРИЈАЛИМА, ДОКУМЕНТИМА И МЕДИЈИМА 

ПРОИЗВЕДЕНИМ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАСМУС+   

Програмом Ерасмус+ промовише се отворени приступ материјалима, документима и медијима 

који су корисни за учење, подучавање, оспособљавање и рад с младима и настају као резултат 

спровођења пројеката који се финансирају из Програма. Корисници бесповратних средстава 
програма Ерасмус+ који припремају такве материјале, документе и медије у оквиру 
финансираног пројеката морају их објавити, у дигиталном облику, на интернету и омогућити им 
приступ на основу отворених дозвола. Корисницима је допуштено да дефинишу најприкладнију 

разину отвореног приступа, укључујући ограничења (нпр. забрана комерцијалног 

искориштавања трећих странака) ако је то примјерено с обзиром на природу пројеката и врсту 
материјала. Захтјевом отвореног приступа не доводе се у питање права интелектуалног 
власништва корисника бесповратних средстава.     

МЕЂУНАРОДНА ДИМЕНЗИЈА   

Ерасмус+ има снажну међународну димензију (тј. сарадњу с партнерским државама), посебно у 
подручју високог образовања и младих.    

У подручју високог образовања, програмом Ерасмус+ подржавају се сљедеће кључне мјере 

усмјерене на сарадњу с партнерским државама:  

 међународна мобилност појединаца у циљу добијања бодова издруженидипломски 
студијиЕрасмус Мундус (у оквиру Кључне мјере 1.), којом се промовише мобилност 
студената и особља из партнерских држава те у партнерске државе;  

  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en.htm
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 пројекти јачања способности у високом образовању (у оквиру Кључне мјере 2.) којима се 

промовишу сарадња и партнерства који утичу на модернизацију и интернационализацију 
установа и система високог образовања у партнерским државама, с посебним нагласком на 

партнерске државе у сусједству ЕУ;   

 подршка дијалогу о политици (у оквиру Кључне мјере 3.) путем мреже стручњака за 
реформу високог образовања у партнерским државама у сусједству ЕУ, међународних 
удружења студената, дијалога о политици с партнерским државама и међународних 

промиџбених догађања;  

 активности програма Jean Monnet у циљу подстицања подучавања, истраживања и 

размишљања у подручју европских студија широм свијета.   

  

У подручју младих, програмом Ерасмус+ подржавају се сљедеће главне активности:  

 мобилност младих људи и особа које раде с младима (у оквиру Кључне мјере 1.), чиме се 
промовишу размјене младих, Европска волонтерска служба и мобилност особа које раде с 
младима у сарадњи с партнерским државама у сусједству ЕУ;  

 пројекти јачања способности у подручју младих (у оквиру Кључне мјере 2.) којима се 

промовишу активности сарадње и мобилности које имају позитиван учинак на квалитативан 
развој рада с младима, политика за младе и система за младе те признавање неформалног 

образовања у партнерским државама, посебно у државама Групе афричких, карипских и 

пацифичких држава (АЦП) те азијским и латиноамеричким државама;  

 укључивање младих људи и организација за младе из партнерских држава у сусједству ЕУ у 

Структусирани дијалог (у оквиру Кључне мјере 2.) путем њихова учествовања на 

међународним састанцима, конференцијама и догађањима којима се промовише дијалог 

између младих људи и оних који доносе одлуке.    

Осим тога, у другим активностима Програма (Стратешка партнерства, Удружења знања, 
Удружења секторских вјештина, Сарадничка партнерства) могу учествовати и организације из 
партнерских држава, ако њихово учествовање пројекту доноси додатну вриједност (додатне 

информације можете пронаћи у дијелу Б овог водича).   

ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ     

Вишејезичност је један од камена темељаца европских пројеката и снажан симбол настојања ЕУ 
да буде уједињен у различитостима. Страни језици имају важну улогу међу вјештинама којима 

ће се помоћи људима да се боље спреме за тржиште рада и искористе све доступне прилике. ЕУ 
је утврдио циљ да сваки грађанин мора имати прилику научити барем два страна језика, од ране 
доби.    

Промовисање учења језика и језичке различитости један је од посебних циљева Програма. 
Недостатак језичкимх способности једна је од главних препрека за сарадњу у европским 
програмима за образовање, оспособљавање и младе. Циљ је прилика у којима се пружа језичка 
подршка подупријети учинковитост и дјелотворност мобилности, побољшати резултате учења и 
тиме придонијети посебном циљу Програма.   

Језичка подршка доступна је за језик који учесници користе за учење, обављање стручне праксе 
или волонтирање у иностранству у оквиру активности дугорочне мобилности које се подржавају 
у оквиру Кључне мјере 1. Језичка подршка углавном се нуди путем Ерасмус+ језичке подршке на 
интернету јер су предности е-учења језика приступачност и флексибилност.Ерасмус+ језичка 
подршка на интернету укључује обавезно оцјењивање знања језика и добровољне курсеве 

језика. Оцјена знања језика кључан је вид ове иницијативе којом се осигурава одговарајућа 

припрема сваког учесника и прикупљају докази о језичкимм вјештинама учесника у програмима 
мобилности ЕУ-а. Према томе, оцјена знања језика учесника врши се прије мобилности и на крају 

мобилности у циљу праћења оствареног напретка у знању језика. Резултати теста за оцјену 
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знања језика које учесници обављају прије одласка не утичу на њихово учествовање у 

активности мобилности, без обзира на резултат.    

Док не буду развијени интернетски алати за све језике, корисници пројеката мобилности добит ће 

финансијска средства за пружање језичке подршке на језицима који нису доступни путем 
интернетске услуге коју нуди Комисија.  

У оквиру Кључне мјере 2. подстицаће се стратешка партнерства у подручју подучавања и учења 

језика. Иновације и добра пракса којима се промовишу језичке вјештине могу укључивати, на 
примјер, начине подучавања и оцјењивања, развој наставног материјала, истраживања, учење 
језика потпомогнуто рачуналом и предузетничке потхвате у којима се користе страни језици. 

Надаље, корисницима стратешких партнерстава који организују дугорочне активности 
оспособљавања и подучавања за особље, младе људе, раднике и ученике могу се, ако је 

потребно, осигурати финансијска средства за језичну подршку.  

У вези с наградом Европске језичке ознаке (ЕЛЛ), националне се агенције подстиче да организују 
редовита (годишња или двогодишња) национална такмичења у државама учесницама у 

програму у којима је учествовање добровољно. Награда ЕЛЛ требала би служити као подстицај 

за искориштавање и ширење резултата изврсности у подручју вишејезичности и за подстицање 
интереса за учење језика.  

ЈЕДНАКОСТ И УКЉУЧИВАЊЕ   

Циљ је програма Ерасмус+ промовисати једнакост и укључивање олакшавањем приступа 
учесницима који долазе из неповољнијих средина и који имају мање могућности у успоредби с 

вршњацима у свим случајевима када таква ситуација ограничава или спрјечава учествовање у 
транснационалним активностима из разлога попут:  

 инвалидитет (тј. учесници с посебним потребама): особе с психичким (интелектуалним, 

когнитивним, повезаним с учењем), физичким, осјетилним или другим инвалидитетом;    

 образовне потешкоће: млади људи с потешкоћама у учењу; особе које пријевремено 
напуштају школовање; нискоквалификоване одрасле особе; млади људи с лошим резултатима 

у школи;  

 економске препреке: особе с ниским стандардом живота, ниским приходима, овисни о 

систему социјалне скрби или бескућници; млади људи који су дугорочно незапослени или 

сиромашни; особе које су у дуговима или имају финансијских проблема;  

 културолошке разлике: усељеници или избјеглице или особе поријеклом из обитељи 
усељеника или избјеглица; припадници националних или етничких мањина; особе које имају 
потешкоће с језичкимм и културолошким прилагођавањем;    

 здравствени проблеми: особе с хроничним обољењима, тешким болестима или 

психијатријским обољењима;  

 социјалне препреке: особе које су жртве дискриминације због пола, доби, етничког поријекла, 
вјере, сексуалне оријентације, инвалидитета итд.; особе с ограниченим друштвеним 

вјештинама и асоцијалним или ризичним понашањем; особе у опасним ситуацијама; (бивши) 
злочинци; бивши (-) овисници о дрогама или алкохолу; млади и/или самохрани родитељи; 

сирочад;  

 географске препреке: људи из удаљених или руралних подручја; људи који живе на малим 
отоцима или у периферним регијама; људи из проблематичних градских зона; људи из 
удаљених подручја (ограничени јавни пријевоз, лоша инфраструктура).    

У подручју младих, Стратегија за укључивање и различитост осмишљена је као заједнички оквир 

за подржавање учествовања и укључивања младих људи у неповољнијем положају у програм 
Ерасмус+. Стратегија је доступна на интернет страници Европске комисије4.  
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ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ УЧЕСНИКА   

Заштита и сигурност учесника у пројектима програма Ерасмус+ важна су начела Програма. Све 
особе које учествују у програму Ерасмус+ требале би имати прилику потпуно искористити 

могућности за лични развој и стручно усавршавање и учење.  За то би требало осигурати сигурно 
окружење у којем се поштују и штите права свих особа.    

У ту сврху, свака организација која учествује у програму Ерасмус+ мора успоставити учинковите 

поступке и рјешења за промовисање и јамчење сигурности и заштите учесника у својим 

активностима. У ту сврху, сви студенти, приправници, научници, ученици, одрасли полазници, 
млади људи, особље и волонтери, који учествују у активности у оквиру Кључних мјера 1. или 2. 
програма Ерасмус+, морају бити осигурати од ризика у вези с њиховим учествовањем у тим 
активностима. Осим Европске волонтерске службе која предвиђа посебну полицу осигурања 
(види Прилог I овог Водича), у програму Ерасмус+ није утврђен јединствени облик осигурања 

нити се у њему препоручују одређене осигуравајуће твртке. Програмом се препушта 
организаторима пројеката да пронађу најприкладнију полису осигурања према врсти пројеката 

који се спроводи и доступним облицима осигурања на националном нивоу. Надаље, није се 
нужно претплатити на осигурање специфично за одређени пројекат, ако су учесници већ 
покривени постојећим полицама осигурања организатора пројеката.    

  

У сваком случају, морају бити обухваћена сљедећа подручја:   

 ако је важно, путно осигурање (укључујући оштећење или губитак пртљага);    

 одговорност треће странке (укључујући, ако је могуће, осигурање од професионалне штете или 
осигурање од   одговорности);  

 несрећа  или  тешка  болест  (укључујући  сталну  или  привремену  неспособност);   

 смрт (укључујући повратак у државу поријекла у случају пројеката који се спроводе у 

иностранству).   

  

Ако је примјењиво, препоручује се да учесници у транснационалним активностима имају 

Европску картицу здравственог осигурања. То је бесплатна картица којом се омогућава приступ 

нужној, јавној здравственој скрби за вријеме привременог боравка у било којој од 28 држава ЕУ, 
Исланду, Лихтенштајну и Норвешкој уз услове и трошкове (бесплатно у неким државама) једнаке 

онима које имају особе које су осигуране у тој држави. Додатне информације о исказници и о 
томе  како је  можете добити доступне су на  http://ec.evropa.eu/social/main.jsp?catId=559.   

  

И коначно, ако у пројектима учествују особе млађе од 18 година, организације учеснице морају 
добити претходну сугласност за учествовање од њихових родитеља или особа које дјелују у 

њихово име. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
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Стратегија за укључивање и разноликост у подручју младих програма Ерасмус+: 

http://ec.evropa.eu/youth/library/reports/inclusiondiversity- 

strategy_en.pdf  

    

КАКВА ЈЕ СТРУКТУРА ПРОГРАМА ЕРАСМУС+?  

Како би могао остварити своје циљеве, у оквиру програма Ерасмус+ спроводе се сљедеће 
активности:     

КЉУЧНА МЈЕРА 1.   – МОБИЛНОСТ ПОЈЕДИНАЦА   

Овом се кључном мјером 
подржавају:   

 мобилност ученика и особља: прилике за студенте, вјежбенике, младе људе и волонтере те 
наставнике, учитеље, особе које раде с младима особље и образовне установе да доживе 

искуство учења и/или рада у другој држави;    

 здружени дипломски студији Ерасмус Мундус: интегрирани међународни студијски 

програми високе разине које спроводе конзорцији установа високог образовања који 

додјељују стипендије најбољим студентима дипломских студија у цијелом свијету;  

 зајмови за дипломске студије у оквиру програма Ерасмус+: студенти у високом образовању 
из партнерских држава могу се у оквиру програма пријавити за зајам за одлазак на 
дипломски студиј у иностранство.  Студенти би се требали обратити националним банкама 

или агенцијама за студентске зајмове који учествују у схеми.  
 

КЉУЧНА МЈЕРА 2.   – САРАДЊА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И РАЗМЈЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ   

Овом се кључном мјером 
подржавају:   

 транснационална стратешка партнерства усмјерена на развој иницијатива у једном или 

више подручја образовања, оспособљавања и младих и промовисање иновација, размјене 
искуства и знања између различитих врста организација укључених у образовање, 

оспособљавање и младе или у другим мјеродавним подручјима.  Одређене се активности 
мобилности подржавају ако придоносе циљевима;  

 удружења знања између установа високог образовања и предузећа чији је циљ подстицање 

иновација, предузетништва, креативности, запошљивости, размјене знања и/или 
мултидисциплинарног подучавања и учења;  

 удружења секторских вјештине којима се подржава израда и пружање заједничких 

курикулума, програма и метода учења и подучавања за струковно образовање, који се 
заснивају на доказима о трендовима у одређеном сектору господарства и вјештинама које 
су потребне за рад у једном или више пословних сектора;  

 пројекти јачања способности којима се подржава сарадња с партнерским државама у 
подручјима високог образовања и младих. Циљ је пројеката јачања способности подржати 

организације/установе и системе у њиховом поступку модернизације и 
интернационализације. Одређене врсте пројеката за јачање способности подржавају 

активности у подручју мобилностиакооне придоносе циљевима пројеката;  

 платформе за ИТ подршку, као што су е-Twinning, Европска платформа за образовање 
одраслих (ЕПАЛЕ) и Европски портал за младе, које омогућују виртуални простор за 

сарадњу, базе података с могућностима, заједнице праксе и друге онлине услуге за учитеље, 

водитеље оспособљавања и практичаре у подручју школског образовања и образовања 
одраслих те за младе људе, волонтере и особе које раде с младима у Европи и изван ње.   

http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusiondiversity-strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusiondiversity-strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusiondiversity-strategy_en.pdf
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КЉУЧНА МЈЕРА 3.   – ПОДРШКА ЗА РЕФОРМУ ПОЛИТИКЕ   

Овом се кључном мјером подржавају:  

 знање у подручју образовања, оспособљавања и младих за доношење политика на основу 
доказа и праћење, посебно:   

анализе појединих држава и тематске анализе, укључујући путем сарадње с академским 
мрежама;  о   сарадничко учење и сарадничке ревизије путем Отворених метода 
сарадње у образовању, оспособљавању и подручјима везаним уз младе;  

 иницијативе за иновације у подручју политика за промовисање развоја иновативних 
политика међу заинтересованим странама и омогућавање јавним тијелима да испитују 
учинковитост иновативних политика путем испитивања на терену заснованих на чврстим 
методологијама оцјењивања;  

 подршка европским алатима политика за олакшавање транспарентности и признавања 

вјештина и квалификација те пренос бодова, за подстицање осигурања квалитете, 
подржавање вредновања неформалног и информалног учења, управљања вјештинама и 

савјетима.  Ова активност укључује подршку мрежама којима се олакшава-размјена широм 
Европе, учење и радна мобилност грађана и развој флексибилних путова учења између 
различитих подручја образовања, оспособљавања и младих;  

 сарадња с међународним организацијама признате стручности и аналитичке способности 

(као што је ОЕЦД и Савјет Европе), за јачање учинка и додане вриједности политика у 
подручјима образовања, оспособљавања и младих;   

 дијалог с заинтересованим странама, промовисање политика и програма који укључују 
јавна тијела, пружаоце услуга и заинтересоване стране у подручју образовања, 
оспособљавања и младих, а односе се на јачање свијести о европским програмима, 

посебице стратегији Европа 2020., стратешком оквиру за образовање и оспособљавање 

2020., Европском стратегији за младе, као и о вањској димензији европских политика 

везаних уз образовање, оспособљавање и младе. Те су активности важне и за развој 
способности заинтересованих страна за активно подржавање спровођења политика 
подстицањем кориштења резултата Програма и остваривањем опипљивог учинка.    

АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА JEAN MONNET   

Активностима програма Jean Monnet подуржаваће се:   

 академски модули, катедре, центри изврсности у циљу продубљивања подучавања у 

студијима о европским интеграцијама који су уграђени у службени курикулум установе 
високог образовања те у циљу спровођења, праћења и надзора истраживања садржаја ЕУ-а, 

укључујући за друге образовне разине, као што су образовање одраслих и обавезно 
образовање. Циљ је тих активности такође осигурати дубинско подучавање о питањима 
европских интеграција за будуће стручњаке у подручјима за којима постоји потражња на 

тржишту рада те истовремено подстицати, савјетовати и водити младе генерације учитеља 
и истраживача у подручјима пројеката европских интеграција;    

 дијалог о политици с академским свијетом, који се подржава путем: а) мреже за јачање 

сарадње између разних свеучилишта у Европи и свијету, подстицања сарадње и стварања 
платформе за размјену знања с јавним заинтересованим странама и службама Комисије и 
врло важним предметима ЕУ; б) пројекти за иновације и узајамно подстицање и ширење 

садржаја ЕУ намијењеног за промовисање расправа, размишљања о питањима ЕУ и за 

повећање знања о ЕУ и његовим процесима;  

 подршка удружењима, за организацију и спровођење законских активности удружења која 
се баве студијима и  

питањима о ЕУ те за објаву чињеница о ЕУ широј јавности уз подстицање активног европског 

грађанства.  
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Активностима програма Jean Monnet осигуравају се оперативна бесповратна средства за 

одређене установе које остварују циљ од европског интереса и организују студије и 
конференције у циљу пружања нових закључака и конкретних приједлога доносилацима 

политика.  

СПОРТ   

Активностима у подручју спорта подржаваће се:   

 сарадничка партнерства, чији је циљ промовисање интегритета спорта (анти-допинг, борба 

против намјештања утакмица, заштита малољетника),подржавање иновативних приступа 
спровођењу начела ЕУ о добром управљању у спорту, стратегија ЕУ у подручју социјалне 
укључености и једнаких могућности, подстицање учествовања у спортовима и физичкој 
активности (подржавање спровођења Смјерница ЕУ о физичкој активности, волонтирања, 
запошљавања у спорту те образовања и оспособљавања у спорту) те подржавање 

спровођења смјерница ЕУ о двојним каријерама спортиста;   

 непрофитна европска спортска догађања, на којима су одређене организације задужене за 
припрему, организацију и праћење одређеног догађања. Укључене активности обухватаће 
организацију активности оспособљавања за спортисте и волонтере током припрема за 
догађање, свечаности отварања и затварања, попратне активности уз спортско догађање 

(конференције, семинаре) те спровођење активности које слиједе након тога, као што су 

оцјењивање или накнадне активности;    

 побољшање базе доказа за израду политика путем студија; прикупљања података, анкета, 
мрежа; конференција и семинара којима се шири добра пракса из држава учесница у 

програму и спортских организација те јачају мреже на нивоу ЕУ како би национални чланови 
тих мрежа имали користи од синергија и размјена с партнерима;  

 дијалог с мјеродавним европским заинтересованим странама, што углавном 

подразумијева годишњи Спортски форум ЕУ, и подршка догађањима Спортског 

предсједништва која организују државе чланице које у том тренутку предсједају ЕУ. Према 

потреби могу се организовати и други ad-hoc састанци и семинари важни за осигурање 
оптималног дијалога са заинтересованим странама у спорту.  

КОЈИ ЈЕ БУЏЕТ?  

Укупна индикативна финансијска средства програма износе 14,774 милијарде ЕУР у оквиру 
Ставке 1. и 1 680 милијарди ЕУР у оквиру Ставке 4. буџета ЕУ за период од седам година (2014.  ̶

2020.). Годишњи буџет доноси Буџетско тијело. Различити кораци за доношење буџета ЕУ могу 
се пратити на:  

http://ec.evropa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm  

  

Информације о доступном буџету за одређену мјеру, планираном броју пројеката који ће бити 
одобрени те индикативном просјечном износу бесповратних средстава доступне су у Годишњем 

програму рада за Ерасмус+ за 2016. 4  

(http://ec.evropa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm)   

                                                      
4  Мјере у подручју високог образовања усмјерене на мобилност и сарадњу с партнерским државама подупиру се 

средствима из Ставке 4., додијељенима у оквиру Годишњег програма рада за 2015. 
 (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm)   

http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
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КО СПРОВОДИ ПРОГРАМ ЕРАСМУС+?  

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА   

Европска комисија одговорна је за спровођење програма Ерасмус+. Она управља буџетом и 
континуирано одређује приоритете, циљеве и критерије за програм.Осим тога, она води и прати 

општу спровођење, праћење и оцјењивање програма на европском нивоу. Европска комисија 

такође сноси општу одговорност за надзор и координацију структура задужених за спровођење 
програма на националном нивоу. 

На европском нивоу, Агенција Европске комисије за образовање, аудиовизуелну дјелатност и 
културу (Извршна агенција) одговорна је за спровођење централизованих активности програма 

Ерасмус+. Извршна агенција задужена је за потпуно управљање животним циклусом тих 

пројеката, од промовисања програма, анализе захтјева за бесповратна средства, праћења 
пројеката на лицу мјеста, до ширења резултата пројеката и Програма. Такође је одговорна за  
објаву посебних позива на подношење приједлога за одређене активности Програма које нису 

обухваћене овим Водичем.    

  

Европска комисија је путем Извршне агенције одговорна за:  

 спровођење студија у подручјима обухваћеним Програмом;  

 спровођење истраживања и активности заснивајуних на доказима путем мреже Eurydice;  

 побољшање видљивости и системног учинка Програма путем ширења и искориштавања 

активности програмских резултата;  

 осигурање уговорног управљања и финансирања тијела и мрежа које се подржавају из 

програма Ерасмус+;  

 управљање позивима на подношење понуда за пружање услуга у оквиру Програма.    

  

НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ   

Програм Ерасмус+ углавном се спроводи на основу индиректног управљања, што значи да 

Европска комисија повјерава задатке спровођења буџета националним агенцијама. Разлог томе 

је намјера да се програм Ерасмус+ што више приближи корисницима и да се прилагоди 

различитости националних система образовања и оспособљавања и система за младе. У ту 
сврху, држава учесница у програму именује једну или више националних агенција (за контактне 
податке, молимо погледати Прилог IV овом водичу). Те националне агенције промовишу и 

спроводе програм на националном нивоу и дјелују као повезница између Европске комисије и 
организација учесница на локалном, регионалном и националном нивоу. Оне имају сљедеће 

задатке:  

 пружити одговарајуће информације о програму Ерасмус+;  

 управљати поштеним и транспарентним поступком одабира приједлога пројеката који ће се 
финансирати у њиховој земљи;  

 пратити и оцјењивати спровођење Програма у њиховој земљи;  

 пружити подршку подносилацима пројекатних приједлога и организацијама учесницама 

током животног вијека пројеката;  

 учинковито сарађивати с мрежом свим националних агенција и Европском комисијом;   

 осигурати видљивост Програма;  

 промовисати ширење и искориштавање резултата Програма на локалном и националном 
нивоу.      

  

Осим тога, националне агенције играју важну улогу као посредничке структуре за квалитетан 

развој програма Ерасмус+ на сљедеће начине.    
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 спровођењем активности – уз задатке управљања пројекатним циклусом – којима се 

подржава квалитативна спровођење програма и/или подстиче развој политике у подручјима 
која се подржавају из Програма;  

 пружањем подршке новим учесницима и циљним групама у неповољнијем положају у циљу 
уклањања препрека за потпуно учествовање у Програму;  

 тражењем сарадње с вањским тијелима у циљу повећања учинка Програм у њиховој држави.  

  

Циљ је овог приступа националних агенција којим пружају подршку водити кориснике програма 

кроз све фазе, од првог контакта с програмом до остваривања пројеката и завршног оцјењивања. 
Начело није у сукобу с правичности и транспарентности поступака одабира. Оно се заснива на 
идеји да је, како би се зајамчиле једнаке могућности за све, нужно пружити више подршке неким 

циљним групама програма путем система савјетовања, праћења и тренирања који су 
прилагођени њиховим потребама.    

  

КОЈА СУ ДРУГА ТИЈЕЛА УКЉУЧЕНА У СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА?  

Уз горе наведена тијела, сљедеће структуре пружају додатну стручност за спровођење програма 
Ерасмус+:  

МРЕЖА EURYDICE   

Мрежа Eurydice у првом се реду бави начином на који је образовање у Европи структурисано и 

организовано на свим нивоима и циљ јој је придонијети бољем разумијевању система у Европи. 

Она особама одговорним за образовне системе и политике у Европи пружа упоредне анализе на 
европском нивоу и националне специфичне податке у подручјима образовања и спорта, које ће 

им помоћи приликом одлучивања.     

Мрежа Eurydice производи широк извор информација, укључујући детаљне описе и прегледе 
националних образовних система (Национални образовни системи и политике), успоредна 

тематска извјештаја посвећена посебним темама у интересу Заједнице (Тематска извјештаја), 

показатеље и статистичке податке (Серије кључних података) и низ чињеница и података из 

подручја образовања, као што су националне образовне структуре, школски календари, 
поређење плата учитеља и потребног времена подучавања за државе и разине образовања 

(Чињенице и бројке).  

Састоји се од централне координационе јединице која се налази у Извршној агенцији и 

националних јединица у свим државама учесницама у програму Ерасмус+, те у Албанији, Босни и 

Херцеговини, Црној Гори и Србији.    

  

Више информација доступно је на интернет страници Извршне агенције.     

СЛУЖБЕ ЗА ПОДРШКУ E-TWINNINGU   

Учитељи и школе који учествују у e-Twinning-у примају подршку од Националних служби за 

подршку (НСП). То су организације које су именовала надлежна национална тијела. Оне помажу 

школама за вријеме поступка регистрација, тражења партнера и спровођења активности 
пројеката, у промовисању активности, додјели награда и ознака квалитете те организују 

активности стручног усавршавања за учитеље.    

Националне службе за подршку координира Централна служба за подршку (ССП) која је 
одговорна за развој интернетске платформе e-Twinning и организацију активности стручног 

усавршавања учитеља на европском нивоу. 

Попис свих служби и све додатне информације доступне су на: 
http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm  

  

http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm
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ЕПАЛЕ   

Електронска платформа за образовање одраслих у Европи – позната као ЕПАЛЕ – нова је 
иницијатива која се финансира у оквиру програма Ерасмус+. Отворена је учитељима, 
водитељима оспособљавања и волонтерима као и доносилацима политика, истраживачима и 

знанственицима који учествују у образовању одраслих. На интернет страници доступне су 
интерактивне мреже којима се корисницима омогућава повезивање с осталим корисницимаиз 
цијеле Европе, учествовање у расправама и размјена добре праксе.    

Захваљујући календару европских и националних догађања корисници могу бити у току с 

могућностима за стручно усавршавање, а он може служити и као користан алат за припрему 

активности мобилности. Важности тражења партнера такође се подржава припрема пројеката 

сарадње. Књижница ресурса, новости и чланци водећих стручњака у подручју образовања 
одраслих омогућују корисницима ЕПАЛЕ увид у најновије политике и расправе у подручју 
образовања одраслих. ЕПАЛЕ спроводе Централна служба за подршку и мрежа националних 

служби за подршку држава учесница у програму Ерасмус+ које су задужене за проналажење 
занимљивих информација и подстицање заинтересованих страна на кориштење платформе и 
давање доприноса платформи. ЕПАЛЕ је доступан на: http://ec.evropa.eu/epale.  

  

НАЦИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЕРАСМУС+   

У укљученим партнерским државама (Западни Балкан, државе истачног и јужног Медитерана, 
Русија и Централна  

Азија), националне канцеларије за Ерасмус+ помажу Комисији, Извршној агенцији и локалним 

тијелима у спровођењу програма Ерасмус+. Они представљају централну тачку у тим државама 
за њихове заинтересоване стране укључене у програм Ерасмус+ у подручју високог образовања. 

Они придоносе побољшању свијести, видљивости, важности, учинковитости и учинка 

међународне димензије програма Ерасмус+.  

  

Националне канцеларије за Ерасмус+ одговорне су за сљедеће:  

 пружање информација о активностима програма Ерасмус+ које су отворене за учествовање 
њихових држава у подручју високог образовања;  

 савјетовање и помагање потенцијалним подносилацима приједлога;   

 праћење пројеката Ерасмус+;    

 координацију локалног тима Стручњака за реформу високог образовања (ХЕРЕ);    

 праћење насљеђа програма Темпус IV (2007. ̶ 2013.);       

 придоношење студијама и догађањима;     

 пружање подршке дијалогу политике;    

 одржавање контаката с локалним тијелима и делегацијама ЕУ;     

 праћење развоја политика у подручју високог образовања у њиховој земљи.     

  

СЕКТРЕТАРИЈАТ АЦП   

У партнерским земљама (земље АЦП), спровођење одређених активности одвијаће се у блиској 
сарадњи с Одбором велепосланика групе афричких, карипских и пацифичких држава, које 
представља Секретаријат АЦП-а. Оно је укључено у планирање и спровођење тих активности.   

http://ec.europa.eu/epale
http://ec.europa.eu/epale
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МРЕЖА СТРУЧЊАКА ЗА РЕФОРМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (ХЕРЕ)   

У укљученим партнерским државама (Западни Балкан, државе истачног и јужног Медитерана, 
Русија и Централна Азија), национални тимови стручњака за реформу високог образовања 

пружају локалним тијелима и заинтересованим странама стручне савјете за промовисање 
реформе и јачање напретка у високом образовању. Они учествују у развоју политика у високом 
образовању у својим државама. Активности ХЕРЕ заснивају се на контактима међу стручњацима. 

Сваки национални тим састоји се од пет до петнаест чланова. Чланови ХЕРЕ-а стручњаци су у 

подручју високог образовања (ректори, замјеници ректора, декани, академици, службеници 
надлежни за међународне односе, студенти итд.).   

  

Мисија ХЕРЕ-а укључује подршку:  

 развоју политике у њиховим земљама подржавањем модернизације, поступака реформи и 
стратегија у високом образовању, у блиском односу с предметним локалним властима;  

 политичком дијалогу с ЕУ у подручју високог образовања;  

 активностима оспособљавања и савјетовања усмјереним на локалне заинтересоване стране, 
посебно установе високог образовања и њихове запосленике;  

 пројектима програма Ерасмус+ (посебно онима који се спроводе у оквиру активности Јачања 

способности) ширењем њихових резултата и постигнућа, посебно добре праксе и 
иновативних иницијатива и њиховим искориштавањем у сврхе оспособљавања.  

МРЕЖА EUROGUIDANCE   

Euroguidance је европска мрежа националних центара за подршку професионалном усмјеравању. 
Сви центри Euroguidancea имају два заједничка циља: 

 промовисати европску димензију у активностима усмјеравања у подручју образовања и 

стручног оспособљавања;  

 пружати квалитетне информације о цјеложивотном учењу и мобилности за потребе учења.   

  

Главна су циљна група мреже Euroguidancea савјетници и доносиоци политика у секторима 
образовања и запошљавања у свим европским државама.       

Више информација доступно је на: http://euroguidance.eu/    

НАЦИОНАЛНИ ЕВРОПАС ЦЕНТРИ   

Циљ је Европаса помоћи особама да представе и документју своје вјештине и квалификације на 
јасан и транспарентан начин у цијелој Европи. Овом иницијативом олакшава се комуникација 

између тражитеља запослења и послодаваца, те мобилност за потребе рада или учења.   

Национални Европасс центар у свакој држави (Европска унија и Европски економски простор те 
бивша југословенска република Македонија и Турска) координише све активности повезане с 

документима Европасс. То је прва тачка контакта за сваку особу или организацију која је 

заинтересирана за кориштење Европаса или жели сазнати више о њему.   

Више информација доступно је на: http://evropass.cedefop.evropa.eu/en/about/national-evropass-

centres  

  

НАЦИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИОНЕ ТАЧКЕ (НЦП) ЗА ЕВРОПСКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ ОКВИР (ЕКО)    

  

Националне координационе тачке за ЕКО подржавају национална тијела у успостављању 

националних квалификационих оквира. Активности националних координационих тачака за ЕКО 
односе се на:  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
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 Упућивање националних квалификационих система на референтне европске разине;  

 Упућивање на одговарајуће нивое ЕКО-а на свједочењима о стеченим квалификацијама, 

дипломама и документима Европаса које издају надлежна тијела.  

Више информација доступно је на: http://ec.evropa.eu/ploteus/   

 

МРЕЖА НАЦИОНАЛНИХ РЕФЕРЕНТНИХ ТОЧАКА EQAVET  

Националне референтне тачке EQAVET (НРП) успостављају национална тијела како би повезали 
постојећа релевантна тијела, која укључују социјалне партнере и све заинтересоване стране на 
националном нивоу и регионалним разинама, и придонијели спровођењу Европског оквира за 
осигурање квалитете у струковном образовању. Националне референтне тачке EQAVET имају за 

циљ 1) пружити активну подршку спровођењу EQAVET радна програма, 2) предузети конкретне 
иницијативе за промовисање даљњег развоја EQAVET оквира у националном контексту, 3) 

подржавати самовредновање као допунски и учинковит начин осигурања квалитете који 

омогућава мјерење успјешности и утврђивање подручја у којима су потребна побољшања, и 4) 
осигурати учинковито ширење информација до заинтересованих страна.   

Више информација доступно је на: http://www.eqavet.eu/   

  

НАЦИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТРИ ЗА АКАДЕМСКО ПРИЗНАВАЊЕ (НАРИЦ)   

Мрежа НАРИЦ пружа информације о признавању диплома и периода студирања у другим 
европским државама те савјете о страним академским дипломама у држави у којој је основан 

НАРИЦ. Мрежа НАРИЦ пружа поуздане савјете свима који путују у иностранство ради посла или 
даљњег образовања, али и установама, студентима, савјетницима, родитељима, учитељима и 

могућим послодавцима.  

Европска комисија подржава активности мреже НАРИЦ кроз размјену информација и искуства 
између држава, утврђивање добре праксе, успоредну анализу система и политика у том подручју 
и расправе и анализе питања од интереса за заједничку образовну политику.    

Више информација доступно је на: http://www.enic-naric.net/  

МРЕЖА НАЦИОНАЛНИХ ТИМОВА СТРУЧЊАКА ЕЦВЕТ-А   

Национални тимови стручњака ЕЦВЕТ-а пружају стручну подршку за спровођење Европског 
систем бодова у струковном образовању и оспособљавању (ЕЦВЕТ). Они промовишу доношење, 

примјену и кориштење ЕЦВЕТ -а у државама учесницама у програму и дају савјете надлежним 

тијелима и установама за ВЕТ.  

Више информација доступно је на: http://www.ecvet-team.eu/ i 

http://ec.evropa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm  

РЕСУРСНИ ЦЕНТРИ ЗА МЛАДЕ САЛТО   

Циљ је Ресурсних центара за младе САЛТО помоћи побољшати квалитету пројеката Ерасмус+ у 

подручју младих. На  основу тематског (учествовање, укључивање, оспособљавање и сарадња, 
информирање, културолошка различитост) или земљописног (Државе истачног партнерства и 
Русија, Јужни Медитеран, Западни Балкан) усмјерења, они пружају ресурсе, информације и 
оспособљавање у одређеним подручјима за Националне агенције и друге заинтересоване 
стране укључене у рад с младима и подстичу признавање неформалног и информалног учења.   

Њихове задатке укључују:  

  

http://ec.europa.eu/ploteus/
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://www.eqavet.eu/
http://www.eqavet.eu/
http://www.eqavet.eu/
http://www.eqavet.eu/
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
http://www.ecvet-team.eu/
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
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 организацију курса оспособљавања, студијских посјета, форума и активности изградње 

партнерства;  

 развој и документирање начина и алата за оспособљавање и за рад с младима;    

 давање прегледа европских активности оспособљавања које су доступне особама које раде с 
младима путем Европског календара за оспособљавање;  

 издавање практичних публикација;    

 пружање ажурних информација о раду с младима у Европи и различитим приоритетима;  

 пружање базе података пружатеља услуга оспособљавања у подручју рада с младима и 

њихова оспособљавања;    

 координација спровођења Youthpass;  

 спровођење акредитације организација ЕВС-а у партнерским државама у сусједству ЕУ.  

  

Више информација доступно је на: www.salto-
youth.net   

Отлас – алат за тражење партнера  

Један од алата који развијају и нуде Ресурсни центри за младе САЛТО је ОТЛАС, средишњи 

интернет алат за тражење партнера за организације у подручју повезаном с младима. 

Организације могу регистровати своје контактне податке и подручја интереса у Отласу те 

израдити партнерске захтјеве за пројекатне идеје.   

Више информација доступно је на: www.salto-youth.net/otlas или www.otlas.eu.   

 

МРЕЖА ЕУРОДЕСК   

Мрежа Еуродеск нуди услуге информисања младим људима и онима који с њима раде о 

европским приликама у подручјима образовања, оспособљавања и младих и услуге укључивања 
младих људи у активности на европском нивоу.     

Мрежа Еуродеск, која је присутна у свим државама учесницама у програму и координише је 

везна канцеларија за Еуродеск у Бриселу, нуди услуге одговарања на упите, информације о 
финансирању, догађањима и публикацијама. Она такође придоноси анимацији Европског 

портала за младе.   

На Европском порталу за младе налазе се европске и националне информације и прилике које 

занимају младе људе који живе, уче и раде у Европи. Тамо се могу пронаћи информације о осам 

главних тема, он обухвата 33 државе и  доступан је на 27 језика.    

Како бисте приступили Европском порталу за младе, посјетите http://evropa.eu/youth/splash_en. 
За више информација о Еуродеску, посјетите: http://www.eurodesk.org/edesk/.  

 

КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОГРАМУ ЕРАСМУС+?  

Појединци  ̶ студенти, приправници, научници, ученици, одрасли полазници, млади људи, 

добровољци, професори, учитељи, водитељи оспособљавања, особе које раде с младима, 
стручњаци у организацијама које дјелују у подручју образовања, оспособљавања и младих чине 

главну циљну групу Програма. Међутим, програмом се долази до тих појединаца путем 
организација, установа, тијела или група које организују такве активности. Услови приступа 
Програму односе се на два заинтересованих страна: „учесникеˮ (појединце који учествују у 
Програму) и „организације учесницеˮ (укључујући групе од најмање четворо младих људи 

активне у раду с младима, али не нужно у контексту организација за младе, које се често називају 

и неформалним групама младих људи). Услови учествовања учесника и организација овисе о 
држави у којој се налазе.  

http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/otlas
http://www.salto-youth.net/otlas
http://www.salto-youth.net/otlas
http://www.otlas.eu/
http://europa.eu/youth/splash_en
http://www.eurodesk.org/edesk/
http://www.eurodesk.org/edesk/
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УЧЕСНИЦИ   

Опште је правило да учесници у пројектима из програма Ерасмус+ морају имати пословни настан 
у земљи учесници програма. Неке активности, посебно у подручјима високог образовања и 
младих, отворене су и за учеснике из партнерских држава.  

Посебни услови за учествовање у пројекту Ерасмус+ овисе о врсти предметне активности.  

  

Општи услови:  

 за пројекте у подручју високог образовања, главне су циљне групе: студенти (кратак циклус, 
први, други или трећи циклус), наставници и професори у систему високог образовања, 
запосленици установа високог образовања водитељи оспособљавања и стручњаци у 

предузећима;  

 за пројекте у подручју стручног образовања и оспособљавања, главне су циљне групе: 

научници и студенти у струковном образовању, стручњаци и водитељи оспособљавања у 
струковном оспособљавању, запосленици организација за почетно струковно образовање, 
водитељи оспособљавања и стручњаци у предузећима;  

 за пројекте у подручју школског образовања, главне су циљне групе: равнатељи школа, 
наставници и школско особље, ученици у предшколском, основношколском и 

средњошколском образовању;   

 за пројекте у подручју образовања одраслих, главне су циљне групе: чланови организација за 

образовање одраслих, водитељи оспособљавања, особље и ученици у систему образовања 
одраслих;   

 за пројекте у подручју младих, главне су циљне групе: млади у доби од 13 до 305  година, 
особе које раде с младима, особље и чланови организација активних у подручју младих;    

 за пројекте у подручју спорта, главне су циљне групе: стручњаци и волонтери у подручју 
спорта, спорташи и тренери.    

  

За више појединости о условима за учествовање у свакој активности, молимо погледајте Дио Б и 
Прилог I овом Водичу.  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧЕСНИЦЕ   

Пројекте у оквиру програма Ерасмус+ предају и њима управљају организације учеснице које 

представљају учеснике. Ако је пројекат одабран, организација учесница која је предала 
приједлог пројеката постаје корисник бесповратних средстава програма Ерасмус+. Корисници 
потписују уговор о додјели бесповратних средстава или их се обавјештава о одлуци о 
бесповратним средствима на основу које имају право на добијање финансијске подршке за 
спровођење пројеката (уговори о додјели бесповратних средстава не потписују се саучесницима 

појединцима). У неким активностима Програма могу учествовати неформалне групе младих 

људи.   

                                                      
5 Различите добне границе овисно о различитим врстама активности. За више информација, молимо погледајте дио Б 

и Прилог И. овог водича. Молимо   такођер узмите у обзир сљедеће:       

доња добна граница – учесници морају имати минималан захтијевани број година у тренутку почетка спровођења 

активности.   горња добна граница – учесници не смију бити старији од наведене горње добне границе у тренутку 

рока за подношење приједлога 
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Опште је правило да организације које учествују у пројектима програма Ерасмус+ морају имати 

пословни настан у земљи учесници у програму. У неким активностима могу учествовати 
организације из партнерских држава, посебно у подручју високог образовања и младих.    

Посебни услови за учествовање у пројекту у оквиру програма Ерасмус+ овисе о врсти активности 
која се подржава из Програма. Опште је програм отворен свим организацијама активним у 
подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта. У неколико активности могу 
учествовати и други учесници на тржишту рада.    

За више појединости, молимо погледајте дио Б и Прилог I овог водича. 

 

ПРИХВАТЉИВЕ ДРЖАВЕ   

У програму Ерасмус+ могу учествовати сљедеће државе:  

ДРЖАВЕ УЧЕСНИЦЕ У ПРОГРАМУ   

Сљедеће државе могу учествовати у свим активностима програма Ерасмус+:  

 Државе чланице Европске уније6    

Белгија  

Бугарска  

Чешка Република  

Данска  

Њемачка   

Естонија  

Ирска   

Грчка  

Шпанија  

Француска 
Хрватска   

Италија 
Кипар   

Латвија  

Литванијанија  

Луксембург  

Мађарска  

Малта  

Холандија  

Аустрија  

Пољска  

Португал  

Румунија  

Словенија  

Словачка 
Финска  

Шведска  

Уједињено 

Краљевство  

  

 Државе учеснице изван ЕУ   

бивша 

југословенска  

република 

Македонија  

Исланд  

Лихтенштајн  

  

Норвешка  

Турска  

 

ПАРТНЕРСКЕ ДРЖАВЕ   

Сљедеће државе могу учествовати у неким активностима Програма подложно одређеним 
критеријима или условима (за више информација погледајте дио Б овог водича). Финансијска 
средства додијелиће се организацијама у државама чије је државно подручје признато 
међународним правом. Подносиоци захтјева и учесници морају поштовати сва ограничења која 

је Европско Савјет увело у односу на вањску помоћ ЕУ. Приједлози пројеката морају бити у складу 

                                                      
6  У складу с чланом 33. параграфом 3. Одлуке Савјета 2013/755/ЕУ* о придруживању прекоморских земаља и 

територија Европској унији која је донесена 25. новембра 2013. (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EN:PDF), Унија осигурава да су појединци и 

организације из прекоморских земаља и територија (ОЦТ) прихватљиви за Ерасмус+, подложно правилима Програма 

и рјешењима које се примјењују на државу чланицу с којом су ти ОЦТ-ови повезани. То значи да појединци и 

организације из прекоморских земаља и територија судјелују у програму у статусу „државе учеснице у програму“, при 

чему је „држава судионица у програму“ држава чланица с којом су повезани. Попис прекоморских земаља и територија 

може се пронаћи на: 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territoriesocts/eu-oct-dialogue_en  
  

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EN:PDF
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territoriesocts/eu-oct-dialogue_en
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с општим вриједностима ЕУ поштовања људског достојанства, слободе, демокрације, 
равноправности, владавине права и поштивања људских права, укључујући права припадника 

мањина, као што је прописано у чл. 2 Уговора о Европском унији.    

  

ПАРТНЕРСКЕ ДРЖАВЕ У СУСЈЕДСТВУ ЕУ78 

Западни Балкан (1. 

регија) 

Земље Источног 

партнерства (2. 

регија) 

Земље јужног 

Медитерана (3. 

регија) 

Руска Федерација (4. 

регија) 

Албанија 

БиХ 

Косово* 

Црна Гора 

Србија 

Арменија 

Азербејџан 

Бјелорусија 

Грузија 

Молдавија 

Државно подручје 

Украјине признато 

међународним 

правом 

Алжир 

Египат 

Израел 

Јордан 

Либан 

Либија 

Мароко 

Палестина 

Сирија 

Тунис 

Државно подручје 

Русије признато 

међународним 

правом 

 

ОСТАЛЕ ПАРТНЕРСКЕ ДРЖАВЕ   

У неким активностима Програма могу учествовати партнерске државе из цијелог свијета које су 

наведене у наставку. За остале активности земљописно подручје примјене је уже.    

Партнерске државе у наставку групиране су према финансијским инструментима вањског 
дјеловања ЕУ.   

  

5. регија  

  

Андора, Монако, Сан Марино, Држава Ватиканскога Града, Швајцарска  

6. регија 9   

Азија  

Авганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоџа, Кина, ДНР Кореја, Индија, 

Индонезија, Лаос,  

Малезија, Малдиви, Монголија, Мјанмар, Непал, Пакистан, Филипини, 

Шри Ланка, Тајланд и  

Вијетнам  

                                                      
7 Критерији прихватљивости наведени у обавијести Комисије бр. 2013/ц-205/05 (СЛеу ц-205 од 19.7.2013., стр. 9.-11.) 

примјењују се на све мјере које се проводе путем овог водича програма,укључујући и оне у односу на треће стране које 

добивају финанансијску подршку када одговарајућа мјера укључује финансијску подршку трећим странама у смислу 

кориштења бесповратних средстава у складу с чланом 137. Финансијске регулативе ЕУ.  9  Овом се ознаком е доводи у 

питање стајалишта о статусу и у складу је с УНСЦР 1244/99 и с мишљењем Међународног суда правде о декларацији о 

независности Косова 
8 Овај се назив не тумачи као да се њиме признаје Држава Палестина нити се њиме доводе у питање појединачна 

стајалишта држава чланица у том погледу 
9 Класификација која се користи у оквиру Инструмента за развој и сарадњу 
 (DCI).   
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7. регија10  

Централна Азија  

Казакстан, Киргистан, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан  

8. регија11  Латинска 

Америка  

Аргентина, Боливија, Бразил, Чиле, Колумбија, Костарика, Куба, Еквадор, 
Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагва, Панама, 
Парагвај, Перу, Уругвај, Венезуела  

  

9. регија12   

  

Иран, Ирак, Јемен  

10. регија13   

  

Јужна Африка  

11. регија14   Ангола, Антигва и Барбуда, Бахами, Барбадос, Белизе, Бенин, Боцвана, 

Буркина Фасо,  

АКП  Бурунди, Камерун, Зеленортска Република, Средњоафричка Република, 
Чад, Комори, Конго, Демократска Република Конго, Цооково Оточје, 
Џибути, Доминика, Доминиканска Република,Екваторска 
Гвинеја,Еритреја, Етиопија, Фиџи, Габон, Гамбија, Гана, Гренада, Гвинеја, 
Гвинеја Бисау, Гвајана, Хаити, Обала Слоноваче, Јамајка, Кенија, 
Кирибати, Лесото, Либерија, Мадагаскар, Малави, Мали, Маршалови 
Отоци, Мауританија, Маурицијус, Савезне Државе Микронезије, 
Мозамбик, Намибија, Науру, Нигер, Нигерија, Ниуе, Палау, Папуа Нова  
Гвинеја, Руанда, Свети Кристофор и Невис, Света Луција, Свети Винцент 

и Гренадини, Самоа,  

Свети Тома и Принсипе, Сенегал, Сејшели, Сијера Леоне, 

СаломоновиОтоци,Сомалија, Јужни  

Судан, Судан15 , Суринам, Свази,Демократска Република Истачни Тимор, 

Танзанија, Того,  

Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбија, Зимбабве   

12. регија17  

Индустријализиране: 

чланице  

Заљевског савјета за 

сарадњу  

Бахреин, Кувајт, Оман, Катар, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски 

Емирати   

13. регија16   Аустралија, Брунеј, Канада, Хонг Конг, Јапан, (Република) Кореја, Макао, 

Нови Зеланд,  

Остале  

индустријализиране 

земље  

Сингапур, Тајван, Сједињене Америчке Државе.   

  

За више информација погледајте детаљан опис активности Програма у дијелу Б овог водича.       

                                                      
10 Исто као и изнад.   
11 Исто као и изнад.   
12 Исто као и изнад.   
13 Исто као и изнад.   
14 Класификација која се користи у оквиру Европског развојног фонда 

 (ERF).  
15 Класификација која се користи у оквиру Инструмента за партнерство (PI)   
16 Класификација која се користи у оквиру Инструмента за партнерство (IP).   

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/argentina/argentina_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/argentina/argentina_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/bolivia/bolivia_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/bolivia/bolivia_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/bolivia/bolivia_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/bolivia/bolivia_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/brazil/brazil_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/brazil/brazil_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/chile/chile_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/chile/chile_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/chile/chile_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/chile/chile_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/colombia/colombia_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/colombia/colombia_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/costa-rica/costa-rica_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/costa-rica/costa-rica_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/ecuador/ecuador_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/ecuador/ecuador_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/el-salvador/el-salvador_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/el-salvador/el-salvador_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/el-salvador/el-salvador_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/el-salvador/el-salvador_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/guatemala/guatemala_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/guatemala/guatemala_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/guatemala/guatemala_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/guatemala/guatemala_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/honduras/honduras_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/honduras/honduras_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/honduras/honduras_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/honduras/honduras_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/mexico/mexico_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/mexico/mexico_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/nicaragua/nicaragua_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/nicaragua/nicaragua_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/nicaragua/nicaragua_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/nicaragua/nicaragua_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/panama/panama_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/panama/panama_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/paraguay/paraguay_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/paraguay/paraguay_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/paraguay/paraguay_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/uruguay/uruguay_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/uruguay/uruguay_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/venezuela/venezuela_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/country-cooperation/venezuela/venezuela_en.htm
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ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ВИЗАМА И ДОЗВОЛАМА БОРАВКА   

Учесници у пројектима програма Ерасмус+ можда ће морати добити визу за боравак у 

иностранству у држави учесници у програму или партнерској држави у којој се спроводи 
активност. Све организације које учествују у програму дужне су осигурати добијање свих 

потребних одобрења (виза за краткорочан или дугорочан боравак, или дозволе боравка) прије 
спровођења планиране активности. Снажно се препоручује тражити одобрења од надлежних 

тијела пуно унапријед јер тај поступак може трајати неколико тједана. Националне агенције и 
Извршна агенција могу дати додатне савјете и помоћ у вези с визама, дозволама боравка, 
социјалној сигурности. На Порталу ЕУ за усељавање налазе се опште информације о визама и 
дозволама боравка за краткорочан и дугорочан боравак:  

http://ec.evropa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en.  

http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en
http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en
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ДИО Б   – ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ОБУХВАЋЕНИМА ОВИМ ВОДИЧЕМ    

У овом ће дијелу читатељи пронаћи, за све активности и дјеловања обухваћене Водичем 
програма Ерасмус+, сљедеће информације:  

 опис циљева и очекивани учинак;   

 опис потпомогнутих активности;  

 таблице с критеријима који се примјењују на оцјењивање приједлога пројеката;  

 додатне информације у циљу бољег разумијевања врсте пројеката који се подржавају;  

 опис правила финансирања.  

  

Подносиоцима приједлога савјетује се да прије подношења приједлога пажљиво прочитају 
цијели одјељак о активности у оквиру које се желе пријавити.  Подносилацима приједлога такође 

се савјетује да пажљиво прочитају додатне информације наведене у Прилогу I овом водичу.    

          



  
  

31  

  

  

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ   

Могућности у високом образовању, струковном образовању и оспособљавању, школском 

образовању и образовању одраслих.   

КОЈЕ СЕ МЈЕРЕ ПОДРЖАВАЈУ?  

У сљедећим одјељцима „Кључна мјера 1.ˮ, „Кључна мјера 2.ˮ, „Кључна мјера 3.ˮ приказане су 

конкретне активности којима се остварују циљеви у подручју образовања и оспособљавања. 

Мјере које су углавном, али не искључиво, повезане с подручјем образовања и оспособљавања 
сљедеће су:  

 Пројекти за мобилност студената и особља у систему високог образовања и стручног 

образовања и оспособљавања (ВЕТ);  

 Пројекти за мобилност особља у школском образовању и образовању одраслих;  

 Здружени дипломски студији Ерасмус Мундус;  

 Зајмови за дипломске студије у оквиру програма Ерасмус+;  

 Стратешка партнерства;  

 Удружења знања;  

 Удружења секторских вјештина;  

 Јачање способности у подручју високог образовања.   

  

У одјељку о Кључној мјери 3. наведени су подаци о активностима програма Ерасмус+ које 
пружају подршку политикама везаним уз образовање и оспособљавање, укључујући анализу 
политике и сарадничко учење, иницијативе за иновације у подручју политике, алате и мјере, 

сарадњу с међународним организацијама и дијалог с доносилацима политика и организацијама 
заинтересованих страна. Те се активности спроводе путем посебних позива на подношење 

приједлога којима управља директно Европска комисија или њезина Извршна агенција. За више 

информација посјетите интернет страницу Комисије и Извршне агенције.    

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ НАВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ?  

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ   

Програмом Ерасмус+ настоје се остварити сљедећи посебни циљеви у подручју образовања и 

оспособљавања:   

 унаприједити степен кључних компетенција и вјештина, посебно у односу на њихову важност 
за тржиште рада и њихов допринос кохезивном друштву, нарочито ширењем могућности за 
образовну мобилност те јачањем сарадње између свијета образовања и оспособљавања и 

свијета рада;   

 подстицати побољшања квалитете, изврсност у иновацијама и интернационализацију на 

нивоу установа за образовање и оспособљавање, нарочито јачањем транснационалне 
сарадње између пружаоца услуга образовања и оспособљавања и других заинтересованих 
страна;  

 промовисати настанак европског простора цјеложивотног учења и подизати свијест о том 
простору, чија је сврха надопунити реформе политике на националном нивоу и подржавати 

модернизацију система образовања и оспособљавања, нарочито појачаном политичком 
сарадњом, бољом употребом инструмената Уније за транспарентност и признавање те 
ширењем добре праксе;  

 унаприједити међународну димензију образовања и оспособљавања, нарочито сарадњом 
између установа Уније и установа земаља партнера у подручју ВЕТ-а те у подручју високог 

образовања, јачањем привлачности европских установа високог образовања и  
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 подржавањем вањског дјеловања Уније, укључујући његове развојне циљеве, 

промовисањем мобилности и сарадње између установа високог образовања у Унији и 
државама партнерима те циљаним јачањем способности у државама партнерима;  

 побољшати подучавање и учење језика те подстицати широку језичну разноликост у Унији и 
међукултуралну освијештеност.  

  

МЛАДИ   

Могућности неформалног и информалног образовања у подручју младих.  

КОЈЕ СЕ МЈЕРЕ ПОДРЖАВАЈУ?  

У сљедећим одјељцима „Кључна мјера 1.ˮ, „Кључна мјера 2.ˮ, „Кључна мјера 3.ˮ приказане су 

конкретне активности којима се настоје остварити циљеви програма у подручју повезаном 
младима. Мјере које су углавном, али не искључиво, повезане с младима (неформално и 

информално учење) укључују:  

 Пројекте за мобилност младих људи (Размјене младих и Европска волонтерска служба) и 

особе које раде с младима;   

 Велика догађања Европске волонтерске службе;    

 Стратешка партнерства;  

 Јачање способности у подручју младих;    

 Састанке између младих људи и доносиоца одлука у подручју младих.   

  

У одјељку о Кључној мјери 3. наведени су подаци о мјерама програма Ерасмус+ које пружају 

подршку политикама везаним уз младе, укључујући анализу политике и сарадничко учење, 

могуће иницијативе, алате и мјере, сарадњу с међународним организацијама и дијалог с 
организацијама заинтересованих страна, који ће се промовисати у оквиру подршке програма 

Ерасмус+ за подршку системима за младе. Ове се мјере спроводе путем посебних позива на 
подношење приједлога којима управља директно Европска комисија или њезина Извршна 
агенција. За више информација посјетите интернет странице Комисије и Извршне агенције. За 

више информација посјетите интернет страницу Комисије и Извршне агенције.   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ НАВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ?  

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ   

Посебни циљеви који се настоје остварити програмом Ерасмус+ у подручју младих сљедећи су:    

 унаприједити степен кључних способности и вјештина младих, укључујући младе који имају 

мање прилика, те промовисати учествовање у демократском животу у Европи и на тржишту 
рада, активно грађанство, међукултурни дијалог, друштвену укљученост и солидарност, 
нарочито повећавањем прилика за образовну мобилност младих, особа активних у раду с 
младима или организацијама младих и вођа младих, те јачањем веза између подручја 

повезаног с младима и тржишта рада;  

 подстицати побољшања квалитете рада с младима, нарочито преко појачане сарадње 

између организација у подручју повезаном с младима и/или других заинтересованих страна;  

 надопуњавати реформе политике на локалном, регионалном и националном нивоу те 
подржавати развој знања и политике за младе која се заснива на доказима као и признавање 
неформалног и информалног учења, нарочито појачаном политичком сарадњом, бољом 

употребом инструмената Уније за транспарентност и признавање те ширењем добре праксе;  
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 појачати међународну димензију активности младих и појачати капацитете особа које раде 
с младима и организација у њиховој потпори младим особама,што надопуњава вањско 

дјеловање Уније, нарочито промовисањем мобилности и сарадње између Уније и 
заинтересованих страна из држава учесница у програму, партнерских држава и 

међународних организација.  

У периоду 2014. ̶ 2020. 10 % буџета   додијелиће се за подршку могућностима неформалног и 
информалног учења у подручју младих.  

           

  

ТРИ КЉУЧНЕ МЈЕРЕ   

Мјере у подручјима образовања, оспособљавања и младих заједнички ће бити представљене у 
сљедећим одјељцима, будући да су:    

 све активности организиране у оквиру који се заснива на трима кључним мјерама;   

 неколико активности представља инструменте за подржавање циљева у подручју 
образовања и оспособљавања и младих;  

 циљ је програма Ерасмус+ промовисати синергије, сарадњу и узајамно подстицање 
различитих подручја.    

  

Оваквим ће се приступом такође избјећи непотребна понављања у овом водичу.    
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КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1.:  МОБИЛНОСТ У СВРХУ УЧЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЦЕ   

КОЈЕ МЈЕРЕ СЕ ПОДРЖАВАЈУ?   

Овом се кључном мјером подржавају:   

 Пројекти мобилности у подручју образовања, оспособљавања и младих;    

 Велика догађања Европске волонтерске службе;    

 Здружени дипломски студији Ерасмус Мундус;    

 Зајмови за дипломске студије у оквиру програма Ерасмус+;  

  

Очекује се да ће активности које се подржавају у оквиру ове кључне мјере имати позитивне и 
дугорочне учинке на учеснике и организације учеснице те на системе политика у које су 

уоквирене такве активности.   

Активностима мобилности у оквиру ове Кључне мјере требали би се остварити сљедећи 

резултати у односу на студенте, вјежбенике, научнике, младе људе и волонтере:    

 бољи образовни резултати;    

 боља запошљивост и боље прилике за напредак;    

 већи осјећај за иницијативу и предузетништво;  

 већа оснаженост и самопоуздање;  

 боље знање страних језика;  

 већа међукултурална освијештеност;  

 активније учествовање у друштву;  

 већа свијест о европском пројекту и вриједностима ЕУ;  

 већа мотивираност за учествовање у будућем (формалном/неформалном) образовању или 
оспособљавању након периода мобилности у иностранству.  

  

Активностима мобилности требали би се остварити сљедећи резултати у односу на особље, особе 

које раде с младима и стручњаке који учествују у образовању:    

 веће компетенције у вези с њиховим стручним профилом (подучавање, оспособљавање, рад 
с младима итд.);  

 боље разумијевање пракси, политика и система у образовању, оспособљавању или 

подручјима повезаним с младима у разним државама;   

 повећана способност за покретање промјена у смислу модернизације и отварања њихових 
образовних установа међународном тржишту;  

 боље разумијевање међусобних веза између формалног и неформалног образовања, 
стручног образовања  

и тржишта рада;    

 боља квалитета њиховог рада и активности у корист студената, вјежбеника, научника, 
ученика, одраслих полазника, младих људи и волонтера;  

 боље разумијевање и реагирање на друштвену, језичну и културну различитост;    

 повећана способност за рјешавање проблема особа у неповољном положају;    

 повећана подршка за и промовисање активности мобилности ученика;  

 више прилика за стручно усавршавање и напредак у каријери;    

 боље знање страних језика;  

 већа мотивисаност и задовољство у свакодневном раду.   

  

Очекује се да ће активности које се подржавају у оквиру ове мјере имати сљедећи утицај на 
организације учеснице:     

 повећана способност за рад на нивоу ЕУ/међународном нивоу: боље способности 
управљања и стратегије интернационализације; појачана сарадња с партнерима из других 
држава; повећана додјела финансијских средстава (осим средстава ЕУ) за организацију 
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пројеката ЕУ/међународних пројеката; боља квалитета припреме, спровођења, надзора и 
праћења пројеката ЕУ/међународних пројеката;  

 иновативан и бољи начин рада према циљним групама осигурањем, на примјер: 
привлачнијих програма за студенте, вјежбенике, научнике, младе људе и волонтере у складу 

с њиховим потребама и очекивањима; повећања квалификација наставничког особља и 
водитеља оспособљавања; унапријеђених поступака признавања и потврђивања 
компетенција стечених за вријеме периода учења у иностранству; учинковитијих дјеловања 
у корист локалних заједница; боље методе и праксе за рад с младима у циљу активног 

укључивања младих и/или обухватања група у неповољном положају, итд.  

 модерније, динамичније, посвећеније и стручније окружење у организацији: спремност за 
укључивање добре праксе и нових метода у свакодневне активности; отвореност за синергије 
с организацијама активним у различитим друштвеним и образовним подручјима и 

подручјима образовања; стратешко планирање стручног развоја особља на основу 

појединачних потреба и организацијских циљева;; ако је релевантно, које може привући 
изврсне студенте и академско особље из цијелог свијета.   

  

Дугорочно се очекује да ће неколико тисућа пројеката који се подржавају у оквиру ове Кључне 

мјере имати учинак на системе образовања, оспособљавања и младих у државама учесницама 

и потакнути реформе политике те привући нова средства за активности мобилности у Европи и 
изван ње.      
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ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ОБРАЗОВАЊА, ОСПОСОБЉАВАЊА И МЛАДИХ   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ?   

Активности у подручјима образовања, оспособљавања и младих играју кључну улогу у пружању 
људима свих доби нужна средства за активно учествовање на тржишту рада и друштву у цјелини. 
Пројектима у оквиру ове активности промовишу се транснационалне активности мобилности 
усмјерене на ученике (студенте, приправнике, научнике, младе људе и волонтере) и особље 

(професоре, наставнике, водитеље оспособљавања, особе које раде с младима и особе које раде 

у организацијама активним у подручјима образовања, оспособљавања и младих) и њихов је 
циљ:  

 помоћи ученицима у постизању исхода учења (знање, вјештине и компетенције) у циљу 
побољшања њиховог особног развоја, њиховог учествовања у друштву као увиђавних и 

активних грађана и њихове запошљивости на европском тржишту рада и шире;   

 подржати стручно усавршавање особа које раде у подручју образовања, оспособљавања и 

младих у циљу иновација и побољшања квалитете подучавања, оспособљавања и рада с 
младима широм Европе;   

  повећати знање страних језика учесника;    

 повећати свијест учесника и разумијевање других култура и држава нудећи им могућност за 
изградњу мрежа међународних контаката, за активно учествовање у друштву и развој 
осјећаја европског грађанства и идентитета;  

 повећати способности, привлачност и међународну димензију организација активних у 
подручјима образовања, оспособљавања и младих како би оне могле понудити активности и 

програме који боље одговарају потребама особа, унутар и изван Европе;  

 појачати синергије и пријелаз између формалног образовања, неформалног образовања, 
стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;  

 осигурати боље признавање компетенција стечених за вријеме периода учења у 

иностранству.  

  

Овом се мјером такође подржавају активности међународне мобилности из партнерских држава 
и у партнерске државе у подручјима високог образовања и младих. Осим тога, овом се мјером 

придоноси сарадњи између ЕУ и прихватљивих партнерских држава тесе одражавају циљеви, 
приоритети и начела вањског дјеловања ЕУ, а они су:  

 повећати привлачност високог образовања у Европи и пружити подршку установама високог 
образовања у Европи приликом такмичења на тржишту високог образовања у цијелом 
свијету;  

 подржати приоритете утврђене у Комуникацијама „Повећање учинка развојне политике ЕУ: 
план за промјену” 17  и „Европско високо образовање у свијету”1819;  

 подржати интернационализацију, привлачност, квалитет, једнакост приступа и 

модернизацију установа високог образовања изван Европе у циљу промовисања развоја 
партнерских држава;  

 промовисати развој и циљеве и начела вањске политике укључујући национално власништво, 
социјалну кохезију, једнакост, одговарајућу земљописну равнотежу и различитост. Посебна 

позорност посветит ће се најмање развијеним земљама и студентима у неповољном 
положају из сиромашних социоекономских позадина те студентима с посебним потребама;  

 промовисати неформално учење и сарадњу у подручју младих с партнерским државама.   

                                                      
17 Комуникација Комисије Европском парламенту, Савјету, Европском економском и социјалном одбору и Одбору 

регија,13.2.2011., ЦОМ(2011)   637 завршна верзија   
18 Комуникација Комисије Европском парламенту, Савјету, Европском економском и социјалном одбору и Одбору 

регија,11.07.2013. COM(2013)    
19 Завршна верзија.    
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ШТО ЈЕ ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ?   

Организације активне у подручју образовања, оспособљавања и младих примиће подршку из 
програма Ерасмус+ за спровођење пројеката којима се промовишу различите врсте мобилности. 
Пројекат мобилности састојат ће се од сљедећих фаза:    

 Припрема (укључујући практична рјешења, одабир учесника, успостава споразума с 

партнерима и учесницима, језичка и културолошка припрема учесника те припрема за 
задатке прије одласка);  

 Спровођење активности мобилности;    

 Праћење (укључујући оцјењивање активности, формално признавање, ако је примјењиво, 
исхода учења учесника за вријеме трајања активности те ширење и употреба резултата 

пројеката).    

  

Важна иновација која је уведена у Ерасмус+ у успоредби с многим активностима мобилности које 
се подржавају у оквиру претходних програма јест да се програмом Ерасмус+ појачава подршка 
која се нуди учесницима активности мобилности за побољшање знања страних језика прије и за 

вријеме боравка у иностранству. Европска комисија поступно је, почевши од 2014., увела 

европску интернетску службу за језичну подршку. Служба учесницима у дугорочним 
активностима мобилности пружа прилику за процјену знања језика који ће користити за учење, 

рад или волонтирање у иностранству те за праћење интернетског курса учења језика за 

побољшање знања језика (више појединости о потпори за учење језика можете пронаћи у 
Прилогу I).  

Надаље, програмом Ерасмус+, више него претходним програмима, нуди се простор за развој 

активности мобилности које укључују партнерске организације из различитих окружења које су 
активне у различитим подручјима или социоекономским секторима (нпр. стручна пракса 

студената или учесника у струковном оспособљавању у предузећима, НВО-овима, јавним 
тијелима; учитељи у школама стручно се усавршавају у предузећима или центрима за 

оспособљавање; пословни стручњаци држе предавања или оспособљавање у установама 
високог образовања, предузећа активна у подручју корпоративне друштвене одговорности 
развијају програме волонтирања с удружењима и социјалним предузећима итд.).  

Трећи елемент иновације и квалитета активности мобилности јест да организације које учествују 

у програму Ерасмус+ могу организовати активности мобилности унутар ширег стратешког оквира 
и у средњем року. На основу једног захтјева за додјелу бесповратних средстава, који обухвата 
период до двије године, координатор пројеката мобилности моћи ће организовати неколико 

активности мобилности, чиме ће се многим појединцима омогућити да одлазе у иностранству у 
разне државе. Услијед тога, у оквиру програма Ерасмус+, организације подносилацице захтјева 

моћи ће осмислити пројекат у складу с потребама учесника, али и у складу с унутарњим 

плановима за интернационализацију, јачање способности и модернизацију.  

  

Зависно од профила укључених учесника, у оквиру Кључне мјере 1. програма Ерасмус+ 
подржавају се сљедеће врсте активности мобилности:  

 у подручју образовања и оспособљавања:   

 пројекат мобилности за студенте и особље у систему 

високог образовања;       

 пројекат мобилности за ученике и особље у стручном 

образовању и оспособљавању;    
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 пројекат мобилности за наставно особље у школама;     

 пројекат мобилности за особље у образовању 

одраслих.  

 у подручју Младих  о  пројекат мобилности за младе и 

особе које раде с младима.  

  

Дугорочна мобилност особља, краткорочна и дугорочна мобилност ученика те спојена мобилност 
одраслих полазникаподржава се у оквиру Кључне мјере 2. Стратешка партнерства.   

У одјељцима у наставку приказане су детаљне информације о критеријима и условима који се 
примјењују на сваку врсту пројеката мобилности.   
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ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ И ОСОБЉЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ  

ОБРАЗОВАЊА   

Овај пројекат мобилности може обухватати једну или више сљедећих активности:  

  

Мобилност студената:  

 период студирања у иностранству у партнерској установи високог образовања (УВО);   

 стручна пракса (запошљавање) у иностранству 20   у предузећу или на неком другом 

релевантном радном мјесту21.  

Период студирања у иностранству може укључивати и период обављања стручне праксе.    

Како би се осигурале висококвалитетне активности мобилности с највећим могућим учинком, 

активност мобилности мора одговарати образовању студента у оквиру подручја студија те 

личним развојним потребама. Период студирања у иностранству мора бити дио студентова 

програма студија којим се омогућава стицање дипломе у кратком циклусу, првом циклусу 

(преддипломски или истовјетни студиј), другом циклусу (дипломски или једнаки студиј) и 
трећем или докторском циклусу.    

Обављање стручне праксе у иностранству на радном мјесту подржава се за вријеме кратког, 

првог, другог и трећег циклуса студија и у року од највише годину дана након дипломирања. То 
укључује и „праксуˮ за студенте наставничког усмјерења.  

Ако је могуће, стручна пракса требала би бити саставни дио студентовог програма студија.   

Мобилност студента може се одвијати у било којем подручју студија/академској дисциплини.  

  

Мобилност особља:  

 периода подучавања: овом се активношћу омогућава наставном особљу УВО-а или особљу 

из предузећа да поучавају у партнерском УВО-у иностранству. Мобилност особља може се 

одвијати у било којем подручју студија/академској дисциплини.   

 периода оспособљавања: овом се активношћу подржава стручно усавршавање наставног и 

ненаставног особља УВО-а у облику оспособљавања у иностранству (осим конференција) и 

периода проматрања/тражења запослења/оспособљавања у партнерском УВО-у или у 
другој релевантној организацији у иностранству.   

Током периода проведеног у иностранству могу се комбиновати активности учења и 

оспособљавања.   

  

Већина буџетских средстава за ову мјеру користит ће се за активности које укључују мобилност 

између држава учесница у програму. Међутим, ограниченим дијелом буџетских средстава која 
су доступна за ову мјеру могу се финансирати међународне активности између држава учесница 
у програму и свих партнерских држава у свијету, осим оних у 5., 9. и 12. регији (види одјељак 
„прихватљиве државе” у дијелу А овог водича).    

Финансирање мобилности између држава учесница у програму и партнерских држава осигурава 
се из неколико финансијских инструмената Европске уније намијењених вањској сарадњи. Како 

би осигурала да је ова мјера у складу с вањским приоритетима ЕУ, Комисија је поставила 

неколико циљева и правила за сарадњу с партнерским државама.  

Подносиоци захтјева за пројекте мобилности између држава учесница у програму и партнерских 
држава морају узети у обзир расположив буџет за мобилности између различитих свјетских 

                                                      
20 Стручне праксе између држава судионица у програму и партнерских држава нису предвиђене у 2016. години и нису 

доступне ни за студенте који користе бесповратна средства програма Ерасмус+, ни за студенте који добивају нулта 

бесповратна средства из фондова ЕУ 
21Похађање програма у установи високог образовања не сматра се стручном праксом 
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регија и приоритете који су објашњени у одјељку „додатне информације за мобилност између 
држава учесница у програму и партнерских држава“.   

  

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ?   

Организације које учествују у пројекту мобилности имају сљедеће улоге и задатке:     

 Организација подносилац приједлога из државе учеснице у програму: одговорна за 
приједлог пројеката мобилности, потписивање и управљање уговором о додијели 
бесповратних средстава и за извјешћивање.  Подносилац захтјева може бити координатор 
конзорција: водити конзорциј за мобилност који се састоји од партнерских организација у 

истој држави и чији је циљ организација разних врста мобилности студената и особља.    

 Организација пошиљалац: одговорна за одабир студената/особља и њихово слање у 

иностранство. То укључује исплату бесповратних средстава (учесницима у државама 
учесницама у програму), припреме, праћење и признавање у вези с периодм мобилности.    

 Организација прималац: одговорна за примање студената/особља из иностранства и за 

понуду програма студирања/стручне праксе или програма активности оспособљавања, или 

која има користи од активности подучавања.  

 Посредничка организација: то је организација које ја активна на тржишту рада или у 
подручјима образовања, оспособљавања и рада с младима у држави учесници у програму. 

Она може бити партнер у националном конзорцију за мобилност, али није организација 
пошиљалац. Она има улогу размјењивати и поједностављивати административне поступке 

за установе високог образовања пошиљатељице те за усклађивање профила студената с 
потребама предузећа када се ради о стручној пракси, или за заједничку припрему учесника.  

  

У оквиру мобилности између држава учесница у програму и партнерских држава, само установе 

високог образовања из држава учесница у програму могу подносити захтјеве и извршавати 
плаћања за улазну и излазну мобилност.  

Организације пошиљаоци и примаоци, заједно са студентима/особљем, морају се договорити о 

активностима које морају подузимати студенти, у оквиру „Споразума о учењуˮ или чланови 
особља у „Споразуму о мобилностиˮ, прије почетка периода мобилности. У тим се споразумима 

дефинирају циљних резултати учења за период учења у иностранству, наводе одредбе за 

формално признавање и прописују се права и обавезе сваке странке. Када се активност одвија 

између двије установе високог образовања (мобилност у сврху студија и мобилност особља у 
сврху подучавања), мора постојати „међуинституционални споразумˮ између установа 
пошиљалац и прималац прије почетка размјена.   

Потписивањем Повеље Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ), установе високог образовања 

обвезују се пружати сву потребну подршку учесницима у програму мобилности, укључујући 

језичну припрему. Као облик подршке, у оквиру програма поступно се спроводи интернетска 
језичка подршка за све активности дугорочне мобилности између држава учесница у програму 

који трају два мјесеца или дуље. Њу је Европска комисија ставила на раполагање прихватљивим 

учесницима за процјену њихова знања страних језика и како би понудила, ако је потребно, 
најприкладнији начин учења језика прије и/или током мобилности (за више појединости видјети 
Прилог И. овом водичу). Установе високог образовања из партнерских држава не могу потписати 

ЕЦХЕ те стога појединости о језичној потпори за учеснике у програму мобилности требају бити 
изричито наведене у међуинституционалном споразуму.  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које пројекат мобилности у подручју високог 

образовања мора испунити како би био прихватљив за додјелу бесповратних средстава у оквиру 
програма Ерасмус+:    
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ОПШТИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

  

ко може предати 

захтјев?  

 У случају пријаве једног УВО-а: установе високог образовања с 
пословним настаном у држави учесници у програму и којима је 
додијељена Повеља Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ). За више 
информација о Повељи, види одјељак „Повеља Ерасмус за високо 
образовањеˮ у наставку и Прилог I овом водичу).  

 У случају пријаве као национални конзорциј за мобилност: 
координацијске организације са пословним настаном у држави 
учесници у програму које координирају конзорциј којем је додијељена 
акредитација конзорција за високо образовање. Организације које 
немају ваљану акредитацију конзорција могу затражити акредитацију 
у име конзорција за мобилност у тренутку подношења захтјева за 
бесповратна средства за мобилност. Све укључене установе високог 
образовања из прихватљивих држава учесница у програму морају 
имати Повељу Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ). Те организације 
бит ће прихватљиве за пројекат мобилности само ако добију 
акредитацију конзорција.  

Студенти и особље у подручју високог образовања не могу директно 

затражити бесповратна средства; критерије за одабир за учествовање у 

активностима мобилности дефинира установа високог образовања у којој 

студирају или су запослени у складу с одредбама наведеним у Прилогу И. 

овога водича.  

Прихватљиве 

активности  

Пројекат мобилности у високом образовању мора обухватати једну или 
више сљедећих активности:    

 мобилност студената у сврху студирања;  

 мобилност студената у сврху обављања стручне праксе22;  

 мобилност особља у сврху подучавања;  

 мобилност особља у сврху оспособљавања.  

Прихватљиве 

државе  

Мобилност између држава учесница у програму:  

 све државе учеснице у програму  

Мобилност између држава учесница у програму и партнерских држава:  

 све државе учеснице у програму; и  

 све партнерске државе у свијету, осимоних из 5., 9., 11. и 12. 

регије (види одјељак „Прихватљиве државе” у дијелу А овог водича).  

Број организација 

учесница    

У обрасцу захтјева може бити наведена једна организација (подносилац 
захтјева). То може бити УВО или координатор националног конзорција за 
мобилност с пословним настаном у држави учесници у програму.  

У спровођење пројеката мобилности морају бити укључене најмање двије 

организације(једна организација пошиљалац и једна прималац) из 

различитих држава учесница у програму. у пројекте мобилности у којима 

учествују партнерске државе мора бити укључена најмање једна 

                                                      
22 Стручне праксе између држава судионица у програму и партнерских држава нису предвиђене у 2016. години и нису 

доступне ни за студенте који користе бесповратна средства програма Ерасмус+, ни за студенте који добивају нулта 

бесповратна средства из фондова ЕУ 
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организација из државе учеснице у програму те једна из прихватљиве 

партнерске државе.  

Трајање пројеката:  

Од 16 до 24 мјесеца Подносилац приједлога мора одабрати трајање у фази 

подношења приједлога, на основу опсега пројеката и врсте планираних 

активности.    

Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилац има 

пословни настан.   

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 2. 
фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње 1. јуна исте године.   

Могући додатни рок за мобилност између држава учесница у програму 
и партнерских држава:  

Могући накнадни рок:  

Националне агенције могу организовати други круг подношења захтјева 
ако средства остану неискориштена, а на који ће се такође примјењивати 
правила утврђена овим водичем. Националне агенције такву ће могућност 
огласити путем својих мрежних страница, заједно с додатним 
информацијама о свјетским регијама за које постоје расположива 
средства.   

У случају организовања другог круга за подношење захтјева, подносилаци 
морају предати захтјев за бесповратна средства до 15. септембра у 12:00 
(подне по бриселском времену) за пројекте чија спровођење започиње 1. 
фебруара сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  

Погледајте дио В овог водича за појединости о томе како се пријавити.    

Остали критерији  

УВО може националном агенцији предати захтјев за бесповратна средства 
путем два различита канала:  

 директно, као засебна УВО,  

 путем конзорција чија је чланица.  

УВО може предати захтјев само једном, у кругу одабира за пројекат 
мобилности између држава учесница у програму, као засебна УВО и/или 
као чланица конзорција. Исто вриједи и за пројекте мобилности између 
држава учесница у програму и партнерских држава.  

Оба канала (засебна пријава и пријава путем конзорција) могу се 

користити у исто вријеме.Међутим, УВО/одјел одговорна је за 

спрјечавање двоструког финансирања учесника када се оба канала 

користе у истој академској години.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   
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ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ВРИЈЕМЕ СПРОВОЂЕЊА МОБИЛНОСТИ 

СТУДЕНАТА   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Мобилност студената у сврху студирања:  

Све организације учеснице из држава учесница у програму (пошиљаоци и 
примаоци) морају бити УВО-и који имају ЕЦХЕ. Све организације из 
партнерских државаморају бити УВО-и које признају надлежна тијела и 
морају прије почетка периода мобилности имати потписане 
међуинституционалне споразуме с партнерима из држава учесница у 
програму.  

 Мобилност студената у сврху обављања стручне праксе24:  

Организација пошиљалац мора бити УВО који има ЕЦХЕ.  

Организација прималац може бити25:   

o било која јавна или приватна организација активна на тржишту 

рада или у подручју образовања, оспособљавања и младих. Та 

организација, на примјер, може бити:  

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 
(укључујући социјална предузећа);  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном 

нивоу;  

 социјални партнер или други представник пословног сектора, 
укључујући економске коморе, обртничка/стручна удружења и 
синдикате;  

   истраживачки институт;  

 фондација;  

 школа/институт/образовни центар (на било ком нивоу, од 
предшколске до средњошколске разине, укључујући 
струковно образовање и образовање одраслих);  

o непрофитна организација, удружење, НВО;  

o тијело које пружа услуге савјетовања у погледу будуће каријере, 

услуге професионалне оријентације и информационе услуге;  

o УВО из државе учеснице у програму који има ЕЦХЕ   

  

Трајање активности  

Период студирања: од 3 до26 12 мјесеци (укључујући период обављања 

стручне праксе, ако је планирано).  

Обављање стручне праксе: од 2 до 12 мјесеци.   

Исти студент може учествовати у раздобљима мобилности до највише 12 

мјесеци27 на свакој нивоу студија28 , неовисно о броју и врсти активности 

мобилности, укључујући и стручни и преддипломски студиј (5. и 6. разина 

ЕКО-а);  

 за вријеме другог циклуса студија (дипломски или истовјетни студиј – 

7. разина ЕКО-а); и  

 за вријеме трећег циклуса као докторски кандидат (докторска разина 
или 8. разина ЕКОа).  
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Трајање стручне праксе студената који су недавно дипломирали рачуна се 

према максималном периоду од 12 мјесеци циклуса за вријеме којег су 

предали захтјев за обављање стручне праксе.    

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Студенти морају обављати своју активност мобилности у држави учесници 

у програму или партнерској држави која није држава организације 

пошиљатељице или држава у којој је студент смјештен за вријеме студија.  

                                                  

 

Прихватљиви 

учесници  

Студенти регистровани у УВО-у и уписани у студиј на крају којег ће стећи 
признату диплому или неку другу признату квалификацију на терцијарној 
нивоу (до разине доктората). У случају мобилности у сврху студирања, 
студенти морају бити уписани барем на другу годину студија у установи 
високог образовања. Тај се услов не примјењује на стручну праксу.   

Студенти који су недавно дипломирали могу учествовати у обављању 

стручне праксе. Њих мора одабрати УВО за вријеме посљедње године 

студија и они своју стручну праксу у иностранству морају обавити у року од 

године дана након дипломирања.    
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ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ВРИЈЕМЕ СПРОВОЂЕЊА МОБИЛНОСТИ ОСОБЉА   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Мобилност особља у сврху подучавања:  

Организација прималац мора бити УВО из државе учеснице у програму 
који има ЕЦХЕ, или УВО из партнерске државе који признају надлежна 
тијела и којије потписао међуинституционални споразум с партнером 
из државе учеснице пошиљатељице прије почетка мобилности.  

Организација пошиљалац мора бити:   

o УВО из државе учеснице у програму који има ЕЦХЕ или УВО из 

партнерске државе који признају надлежна тијела и којије 
потписао међуинституционални споразум с партнером из државе 

учеснице приматељице или  

o било која јавна или приватна организација из државе учеснице 
активна на тржишту рада или у подручју образовања, 
оспособљавања и младих. Та организација, на примјер, може 
бити:  

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 
(укључујући социјална предузећа);  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном 

нивоу;  

 социјални партнер или други представник пословног сектора, 
укључујући економске коморе, обртничке/стручна удружења и 
синдикате;    

 истраживачки институт;  

 фондација;  

 школа/институт/образовни центар (на било којем нивоу, од 
предшколског до средњошколског нивоа, укључујући 
струковно образовање и образовање одраслих);  

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 тијело које пружа услуге савјетовањау погледу будуће 

каријере, услуге професионалне оријентације и 
информационе услуге.  

 Мобилност особља у сврху оспособљавања:  

Организација пошиљалац мора бити УВО из државе учеснице у програму 
који има ЕЦХЕ или УВО из партнерске државе који признају надлежна 
тијела и који је потписао међуинституционални споразум с партнером 
државе учеснице приматељице, прије почетка мобилности.    

Организација прималац мора бити:   

o УВО из државе учеснице у програму који има ЕЦХЕ или УВО из 
партнерске државе који признају надлежна тијела и који је 

потписао међуинституционални споразум с партнером државе 
учеснице приматељице или  

o било која јавна или приватна организација из државе учеснице 

активна на тржишту рада или у подручјима образовања, 

оспособљавања и младих. Видјети примјере на претходној 

страници.   
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Трајање активности  

Од 2 дана (5 дана од до партнерских држава) до 2 мјесеца, осим времена 

путовања.У мобилности између држава учесница у програму најмање 2 

дана морају бити узастопна. Активност подучавања у свим случајевима 

мора обухватати најмање 8 сати подучавања седмично (или краће период 

боравка). Ако мобилност траје дуже од једног седмице, минималан број 

сати наставе у непуном тједну мора бити пропорционалан трајању те 

седмице.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Особље мора активности мобилности обављати у држави учесници у 

програму или партнерској државикоја је другачија од државе у којој се 

налази организација пошиљалац и држава боравишта.   

Прихватљиви 

учесници  

Мобилност особља за подучавање: особље које ради у УВО-у. Особље које 
ради у било којој јавној или приватној организацији из државе учеснице у 
програму која је активна на тржишту рада у подручјима образовања, 
оспособљавање и младих (укључујући запослене докторске кандидате) 
које је било позвано да предаје на УВО-у у држави учесници у програму.  

Мобилност особља за оспособљавање: особље које ради у УВО-у у држави 

учесници у програму или партнерској држави  

  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ И 

ПАРТНЕРСКИХ ДРЖАВА   

  

Буџет за мобилност између држава учесница у програму и партнерских држава подијељен је 
између различитих свјетских регија у 11 буџетских омотница које се разликују у износима. 

Додатне информације о средствима која су доступна у појединим буџетским омотницама биће 

објављена на мрежним страницама националних агенција.  

Опште је правило да се средства морају користити на земљописно уравнотежен начин. ЕУ је 

поставила одређени број циљних вриједности које се односе на земљописну уравнотеженост и 
приоритете који се морају остварити на европском нивоу током цијелог трајања програма (2014. 
– 2020.). Циљне вриједности не морају остварити појединачне установе високог образовања, већ 

се њима воде националне агенције при расподјели доступног буџета. Осим тога, установе 
високог образовања подстичу се на рад с партнерима у најсиромашнијим и најмање развијеним 

партнерским државама.  

  

Ово су географске циљне вриједности постављене за мобилност између држава учесница у 

програму и партнерских држава на нивоу ЕУ до 2020. године:  

 Са сусједним земљама (истачним и јужним), мобилност би углавном требала бити 

улазна према Европи:  

највише 10 % мобилности требало би бити излазно према партнерским државама. Наведено 

се не односи на Русију;  

 С Азијом и Латинском Америком у развоју, 25% мобилности требало би бити 

организирано с најмање развијеним земљама у регији. Те су земље: за Азију: 

Афганистан, Бангладеш, Камбоџа, Лаос, Непал, Бутан и Мјанмар; о  за Латинску Америку: 
Боливија, Салвадор, Гватемала, Хондурас и Парагвај;  

 Највише 30 % буџета одређеног за Азију може се потрошити на мобилност с Кином и 
Индијом; 

 Највише 35 % буџета одређеног за Латинску Америку на Бразил и Мексико.  
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Због захтјева за провођењем мобилности са земљама у 6., 7., 8., 10., и 11.23  24   регији, које 
представљају облик помоћи у развоју, мобилност за студенте кратких циклуса и студенте првог 
и другог циклуса ограничена је на улазну мобилност из партнерских држава у државе учеснице 

у програму25. Излазна мобилност према тим регијама доступна је само на докторској нивоу и за 
особље.  

Међутим, за одређене партнерске државе биће неколико изузетака. Молимо погледајте мрежне 
странице националне агенције.  

На крају, установе високог образовања могу поднијети захтјев за 100 % мобилности особља или 

100 % мобилности студената, или било коју комбинацију мобилности особља и студената, под 
условом да то удовољава било којем од секундарних критерија које утврђују националне 
агенције (погледајте доњи одјељак).  

  

СЕКУНДАРНИ КРИТЕРИЈИ ЗА МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ И 

ПАРТНЕРСКИХ ДРЖАВА КОЈЕ ПОСТАВЉАЈУ НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ   

  

Када су буџетске омотнице за одређену партнерску регију или државу ограничене, национална 

агенција може додати један или више секундарних критерија с доњег пописа. Ако се национална 
агенција одлучи на примјену секундарних критерија, одлуку о томе објавиће прије истека рока, 

првенствено на мрежним страницама националне агенције.  

 Образовни степен (на примјер ограничавање захтјева само на једну или двије разине - 
преддипломска,  дипломска или докторска);  

 Давање предности искључиво мобилности особља или искључиво мобилности студената;   

 Ограничавање трајања периода мобилности (на примјер, ограничавање мобилности 
студената на 6 мјесеци или ограничавање мобилности особља на 10 дана).  

  

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗА ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ УНУТАР ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У 

ПРОГРАМУ26   

Нема квалитативне оцјене (квалитета се оцјењује у фази подношења захтјева за ЕЦХЕ Или 

приликом одабира националног конзорција за мобилност) и стога нема критерија за додјелу.  

Средства ће бити додијељена сваком прихватљивом захтјеву за бесповратна средства (након 
провјере прихватљивости).    

Највећи додијељени износ бесповратних средстава овисит ће о низу елемената:  

 броју периода мобилности и мјесецима/данима за које је затражен;  

 посљедњим резултатима подносилаца захтјева у смислу броја периода мобилности, доброј 

квалитети у спровођење спровођењаних активности и добром финансијском управљању, 
ако је подносилац захтјева добио сличан износ бесповратних средстава претходних година;  

 укупан национални буџет додијељен за активност мобилности.   

                                                      
23 Само индикативно. Подлијеже одредбама измијењеног Споразума о партнерству из Котоноуа и вишегодишњег 

финансијског оквира за период 
24 . – 2020.    
25 Види одјељак „Прихватљиве државе“ у дијелу А овог водича   
26 Мобилност у оба смјера 
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КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗА ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У 

ПРОГРАМУ И ПАРТНЕРСКИХ ДРЖАВА   

Прихватљиви захтјеви за бесповратна средства (који су прошли провјеру прихватљивости) 
оцјењују се на основу сљедећих критерија:   

Важност стратегије 

(највише 30 бодова)  

Мјера до које је планирани пројекат мобилности значајан за 
стратегију интернационализације укључених установа високог 
образовања (у држави учесници у програму и у партнерској 
држави) и логичка основа за одабир мобилности особља 
и/или студената.  

Квалитет споразума о сарадњи 

(највише 30 бодова)  

Мјера до које организација подносилац захтјева има 
претходно искуство са сличним пројектима с установама 
високог образовања у партнерској држави и јасноћа описа 
одговорности, улога и задатак између странака.  

Квалитет плана и спровођења 
активности  
(највише 20 бодова)  

Потпуност и квалитета рјешења за одабир учесника, подршка 
која им се пружа и признавање њиховог периода мобилности 
(посебно у партнерској држави).  

Учинак и ширење  

(највише 20 бодова)  

Могући учинак пројеката на учеснике, кориснике, партнерске 

организације, на локалном, регионалном и националном 

нивоу и квалитета мјера усмјерених на ширење резултата 

пројеката мобилности на нивоу факултета и установа и даље, 

ако је примјењиво, у државама учесницама у програму и 

партнерским државама.  

  

Подносиоци захтјева објасниће на који начин пројекат задовољава четири наведена критерија 

из перспективе своје установе (или установа у случају захтјева који подносе конзорцији) и 
перспективе установа из партнерских држава.  

Да би се могли узети у обзир за финансирање, приједлози морају добити најмање 60 бодова 
укупно, од чега најмање 15 бодова мора бити у категорији „Важност стратегије“.   

У сврху додјељивања доступног буџета за сваку регију, мобилности планиране са сваком 
партнерском државом поредат ће се с обзиром на њихово регионално рангирање.  

Бесповратна средства додијељена установи високог образовања зависиће од низа елемената:  

- броју периода мобилности и мјесецима/данима за које 

је затражен;  

- буџету додијељеном држави или регији;  

- географској равнотежи у регији или подрегији.   

Национална агенција може финансирати мобилности с партнерским државама које су ниже 
рангиране у регији када је неопходно осигурати земљописну уравнотеженост унутар регије, што 
је дефинисано у горе споменутим земљописним циљним вриједностима.  

  

КАКВУ АКРЕДИТАЦИЈУ ПОДНОСИЛАЦИ МОРАЈУ ИМАТИ ЗА ОВАЈ ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ?   

ПОВЕЉА ЕРАСМУС ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   

Додјела Повеље Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ) предуслов је за све установе високог 

образовања с пословним настаном у држави учесници у програму које желе учествовати у 

пројекту мобилности у подручју високог образовања као самосталне установе високог 

образовања или као чланице националног конзорција за мобилност. Европска комисија, сваке 
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године, путем Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, објављује 
посебан позив на подношење приједлога у којем су утврђени детаљни услови које је потребно 
слиједити те квалитативни критерији које је потребно задовољити за добијање ЕЦХЕ-а. Тај је 

позив доступан само на интернет страници Извршне агенције.    

УВО-и у партнерској држави морају имати акредитацију мјеродавне националне акредитацијске 
агенције. Будући да они не могу добити ЕЦХЕ, морају имати склопљен међуинституционални 
споразум с партнерима из државе учеснице у програму у којем су укључена начела ЕЦХЕ-а.  

  

АКРЕДИТАЦИЈА КОНЗОРЦИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ   

Организација из државе учеснице у програму која подноси захтјев у име националног 
конзорција за мобилност мора имати ваљану акредитацију за конзорциј. Потврду додјељује иста 

национална агенција која оцјењује захтјев за финансирање пројеката мобилности у подручју 
високог образовања. Захтјев за акредитацију и захтје в за додјелу бесповратних средстава могу 
се предати истовремено. Међутим, бесповратна средства за пројекте мобилности додјељују се 

само оним УВО-има и организацијама који успјешно прођу поступак акредитације. За добијање 

акредитације за конзорциј потребно је задовољити сљедеће услове:  

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице   

Национални конзорциј за мобилност у подручју високог образовања може 
се састојати од сљедећих организација учесница:  

 установе високог образовање које имају ваљану Повељу Ерасмус за 
високо образовање (за више информација о Повељи, погледајте 
одјељак „Повељу Ерасмус за високо образовањеˮ и Прилог И. овом 
водичу) и  

 било која јавна или приватна организација активна на тржишту рада 
или у подручјима образовања, оспособљавања и младих (види 
примјере прихватљивих организација учесница на претходној 
страници).    

Свака организација учесница мора имати пословни настан у истој држави 

учесници у програму.  

ко може предати 

захтјев?  

Било која прихватљива организација учесница може дјеловати као 

координатор и поднијети захтјев у име свих организација укључених у 

конзорциј.  

Број организација 

учесница  

Национални конзорциј за мобилност мора се састојати најмање од три 
прихватљиве организације учеснице, укључујући два УВО-а пошиљаоца.  

Све организације чланице националног конзорција за мобилност морају 

бити утврђене у тренутку подношења захтјева за издавање акредитације за 

конзорциј.  

Ваљаност 

акредитације за 

конзорциј  

Три консекутивна годишња позива и најкасније 2020./2021.  

Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилац има 

пословни настан.   
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Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за акредитацију до 2.фебруара у 

12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија спровођење 

започиње 1. јуна исте године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте дио В овог водича за појединости о томе како се пријавити.  
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КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Приједлог за акредитацију оцјењује се на основу сљедећих критерија:    

  

Важност конзорција  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве активности (види одјељак „Који су циљеви 

пројеката мобилнос- 

тиˮ)   

- потребе и циљеве организација које учествују у 
конзорцију и појединих учесника  

Степен до којег је приједлог примјерен за:  

- производњу висококвалитетних резултата учења за 

учеснике  

- јачање капацитета и међународног подручја примјене 

организација које учествују у конзорцију   

- додавање додане вриједности на нивоу ЕУ-а путем 

резултата који се неће остваривати активностима које 

спроводи сваки УВО појединачно  

Квалитет састава конзорција и 
споразума о сарадњи    
(највише 20 бодова)  

  

  

  Степен до којег:  

- конзорциј има одговарајући састав установа високог 
образовања пошиљаоца с, ако је примјерено, 
комплементарним организацијама учесницама из 
других социоекономских сектора с нужним профилом, 
искуством и стручношћу за успјешно остваривање свих 
видова пројеката    

- координатор конзорција има претходно искуство у 
управљању конзорцијем или сличном врстом 
пројеката  

- подјела улога, одговорности и задатак/ресурса добро 
је дефинирана и показује опредијељеност и активан 
допринос свих организација учесница  

- задатке/ресурси се окупљају и дијеле   

- јасно су дефинисане одговорности за уговорна питања 
и питања финансијског управљања   

- конзорциј укључује нове учеснике у активности   
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Квалитет плана и спровођења 
активности у конзорцију   
(највише 20 бодова)  

  

  

  

  

  

  

  

Јасноћа, потпуност и квалитет свих фаза пројеката 
мобилности (припрема, спровођење активности 
мобилности и праћење)  

Квалитет практичних рјешења, начини управљања и 
пружања подршке (нпр. проналажење организација 
прималац, спајање, информирање, језичка и 
међукултуролошка подршка, праћење)  

Квалитет сарадње, координације и комуникације између 
организација учеснице те с другим мјеродавним 
заинтересованим странама  

Ако је примјењиво, квалитет рјешења за признавање и 
потврђивање резултата учења учесника те досљедно 
кориштење алата за транспарентност и признавање  

Ако је примјењиво, примјереност мјера за одабир 

учесника у активностима мобилност и за подстицање 

особа у неповољном положају на учествовање у 

активностима мобилности   

Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности које 
предводи конзорциј  

Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице за вријеме и 
након трајања пројеката  

- изван организација и особа које директно учествују у 
пројекту, на институционалној, локалном, 
регионалном, националном и/или међународном 
нивоу  

Примјереност и квалитет мјера усмјерених на ширење 

резултата активности које преводи конзорциј унутар и 

изван организација учесница и партнера  

  

Да би добили акредитацију, приједлози морају добити најмање 60 бодова укупно. Осим тога, 
морају добити најмање половицу максималног броја бодова за сваки критериј.   

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

Посебна правила и критерији и додатне корисне информације о овој активности налазе се у 

Прилогу I овом водичу. Моле се заинтересиране организације да пажљиво прочитају мјеродавне 

одјељке овог Прилога прије него што затраже финансијску подршку.     

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Подносиоци приједлога за пројекте мобилности студената високог образовања морају у обрасцу 
захтјева навести сљедеће податке:   

 број студената и особља који би требали учествовати у активности мобилности;  

 укупно трајање по учеснику планираних активности мобилности;  

 број и укупно трајање активности мобилности (студенти и особље) остварених у претходне 
двије године.   

  



  

53  

  

      

  

     

На основу тога националне агенције из државе учеснице у програму додјељују бесповратна 
средства подносиоцима за подржавање одређеног броја активности мобилности, до највишег 
броја који затражи подносилац.     

Подносилац који поднесе приједлог пројеката мобилности с партнерским државама испуњава 

засебан образац који се односи на мобилност у партнерску државу и из ње.     

Засебна се бесповратна средства додјељују за мобилност с партнерским државама.     

  

Сљедећа се правила примјењују на финансијску подршку за те активности:       

А) ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА КОЈА СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА СВЕ АКТИВНОСТИ МОБИЛНОСТИ   

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  

Правило за 

додјелу  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно 
повезани с 
спровођењем 
активности 
мобилности (осим 
трошкова дневница  
и путних трошкова 

учесника)   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 100. учесника 350 
ЕУР по учеснику   

+  

након 100. учесника 

200 ЕУР по додатном 

учеснику  

На основу броја 

учесника у 

мобилности  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови 

директно повезани 

са учесницима с 

инвалидитетом  

Стварни 

трошкови  

100% прихватљивих 

трошкова које је 

одобрила 

национална агенција   

Услов: захтјев за 

финансијску 

подршку мора 

бити ваљан и 

добро 

образложен у 

посебном 

обрасцу захтјева 

након одабира 

учесника   

 

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНУ ПОДРШКУ ЗА КОРИСНИКА (УСТАНОВЕ 

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ИЛИ КОНЗОРЦИЈИ):  

Бесповратна средства за организациону подршку чине допринос трошку који установа има у 
односу на активности пружања подршке за мобилност студената и особља, који долазе из 

иностранства и одлазе у иностранство, у циљу усклађивања с Повељом Ерасмус за високо 

образовање у државама учесницама у програму те с начелима ЕЦХЕа који се одражавају у 

међуинституционалним споразумима договоренима када се ради о установама из партнерских 
држава. На примјер:   

 организациона рјешења с партнерским установама, укључујући посјете потенцијалним 

партнерима, у циљу договора о условима међуинституционалних споразума за одабир, 

припрему, примање и интеграцију учесника у мобилности те за ажурирање тих 
међуинституционалних споразума;  

 осигуравање ажурних каталога студија за међународне студенте;  

 давање информација и помоћи студентима и особљу;  

 одабир студената и особља;  
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 припрема споразума о учењу како би се осигурало признавање образовних компоненти 
студената; припрема и признавање споразума о мобилности за особље;  

 језичка и културолошка припрема за студенте и особље који одлазе у иностранство и који 
долазе из иностранства која служи као надопуна услузи језичке подршке на интернету 
програма Ерасмус+;  

 олакшавање интеграције долазећих учесника у мобилности у УВО;  

 осигуравање учинковитих рјешења за менторство и надзор учесника у мобилности;  

 посебни механизми за осигурање обављања стручне праксе студената у предузећима;   

 осигурати признавање образовних компоненти и повезаних бодова, издавање пријеписа 
евиденције и надопуна диплома;  

 подршка за поновну интеграцију учесника у мобилности и за надоградњу на стечене нове 

компетенције у корист УВО-а и сарадника.   

  

Установе високог образовања у државама учесницама у програму и у партнерским државама 

обвезују се поштовати начела Повеље како би осигурале висококвалитетну мобилност, 

укључујући сљедеће: „осигурати да су учесници у мобилности који одлазе у иностранство 
спремни за мобилност те да су стекли нужан ниво језичног знањаˮ и „пружити одговарајућу 
језичну подршку учесницима у мобилности који долазе из иностранстваˮ. Потребно је 
искористити постојеће могућности у установама за учење језика. У случају мобилности између 

програмских земаља,  они УВО-и који могу понудити висококвалитетну мобилност студената и 

особља, укључујући језичну подршку, уз мањи трошак (или зашто то се финансирају из других 

извора уз средства ЕУ) моћи ће пренијети 50 % бесповратних средстава за организациону 
подршку за финансирање више активности мобилности.  

Корисници ће у свим случајевима бити обавезани уговором пружати такве квалитетне услуге и 
њихов ће рад надзирати и провјеравати националне агенције, узимајући у обзир повратне 

информације које дају студенти и особље путем Алата за мобилност+ и које су директно доступне 

националним агенцијама и Комисији.    

У случају мобилности унутар држава учесница у програму, бесповратна средства за 

организациону подршку израчунавањеавају се на основу броја свих учесника у мобилности који 
одлазе у иностранство и који примају подршку (укључујући учеснике у мобилности који примају 

нулти износ бесповратних средстава из фондова Еа за вријеме трајања мобилности - видјети у 

наставку) и особља које долази из предузећа и предаје на УВО-у, односно, корисника или члана 
конзорција за мобилност. Учесници у мобилности који добивају нулта бесповратна средства из 

фондова ЕУ у цијелом периоду мобилности сматрају се учесницима у мобилности јер имају 
користи од оквира за мобилност и организацијских активности. Организациона подршка 

исплаћује се и за те учеснике.  

У случају мобилности између држава учесница у програму и партнерских држава, бесповратна 

средства за организациону подршку израчунавањеавају се на основу броја свих учесника у 

мобилности који одлазе из држава учесница у програму и свих учесника у мобилности који 
долазе из партнерских држава. Учесници у мобилности који добивају нулта бесповратна 

средства из средстава ЕУ током цијелог периода мобилности могу се сматрати учесницима у 
мобилности који примају подршку, будући да они имају користи од оквира мобилности и 
организационих активности.  

Када је ријеч о националним конзорцијима за мобилност, та се бесповратна средства могу 
раздијелити између свих националних чланова у складу с правилима која су међусобно 
договорили. Бесповратна средства за организациону подршку за мобилност између партнерских 
држава и држава учесница у програму дијеле се међу партнерима на узајамно прихватљив начин 
који су договориле установе учеснице.  
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УЧЕСНИЦИ У МОБИЛНОСТИ КОЈИ ДОБИЈАЈУ НУЛТА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЕУ    

Студенти и особље који учествују у мобилности и добивају нулта средства учесници су који не 
примају бесповратна средства ЕУ-а за путне трошкове и дневнице, али иначе испуњавају све 
критерије мобилности студената и особља те користе све предности учествовања у програму 
Ерасмус+. Они могу добити регионалну, националну или другу врсту бесповратних средстава за 

покривање трошкова мобилности. Број учесника у мобилности који добивају нулта бесповратна 

средства ЕУ-ау цијелом периоду мобилности биљежи се у статистичке сврхе као показатељ 
резултата који се користи за расподјелу буџета ЕУ-а међу државама, за мобилност унутар држава 
учесница у програму и мобилност између држава учесница у програму и партнерских држава.  

ПОДРШКА ЗА ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ   

Особа с посебним потребама је потенцијални учесник чије је физичко, психичко или здравствено 

стање такво да његово/њезино учествовање у пројекту/активности мобилности не би било 

могуће без додатне финансијске подршке. Установе високог образовања које су одабрале 
студенте и/или особље с посебним потребама могу затражити додатна бесповратна средства од 
националне агенције за покривање додатних трошкова њиховог учествовања у активностима 
мобилности. За особе с посебним потребама бесповратна средства могу бити већа од највиших 

појединих износа подршке наведених у наставку. Установе високог образовања описаће на 

својој интернет страници како студенти и особље с посебним потребама могу затражити таква 

додатна бесповратна средства.  

Додатна финансијска средства за студенте и особље с посебним потребама могу се осигурати и 
из других извора на локалном, регионалном и/или националном нивоу.    

Особе у пратњи студената или особља с посебним потребама имају право на допринос на основи 

стварних трошкова.  

Свака се установа високог образовања, потписивањем Повеље Ерасмус за високо образовање, 
обвезује осигурати једнаки приступ и могућности учесницима из свих средина. Стога студенти и 

особље с посебним потребама могу имати користи од услуга подршке које установа прималац 
нуди својим локалним студентима и особљу.   

  

ДРУГИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА   

Студенти и особље могу, уз бесповратна средства ЕУ, или умјесто њих, (учесници у мобилности 
који примају нулта бесповратна средства ЕУ) добивати регионална, национална или друга 

бесповратна средства којима управља организација која није национална агенција (нпр. 
министарство или регионална тијела). На такву врсту бесповратних средстава која се пружају из 
других извора финансирања, а не из буџета ЕУ, не примјењују се горње и доње границе наведене 

у овом документу.   

Б) БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА   

Студенти могу добити бесповратна средства ЕУ као допринос за њихове трошкове путовања и 
дневница за вријеме периода студирања или обављања стручне праксе у иностранству. Те ће 

износе утврдити националне агенције у договору с националним тијелима и/или установама 
високог образовања на основу објективних и транспарентних критерија који су описани у 

наставку. Тачни износи бит ће објавље ни на интернет страницама националних агенција и 
установа високог образовања.  
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МОБИЛНОСТ УНУТАР ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ - КРИТЕРИЈ 1.–  ДРЖАВЕ ПОШИЉАОЦИ 

И ПРИМАОЦИ СТУДЕНАТА   

Бесповратна средства ЕУ која се додјељују студенту зависиће од смјера њихове мобилности, 
како слиједи:  

 мобилност према држави са сличним трошковима живота: студенти ће добити средњи износ 
бесповратних средстава ЕУ;  

 мобилност према држави с вишим трошковима живота: студенти ће добити виши износ 
бесповратних средстава ЕУ;    

 мобилност према држави с нижим трошковима живота: студенти ће добити нижи износ 

бесповратних средстава ЕУ.  

  

Државе учеснице у програму подијељене су у сљедеће три групе:    

1. група  

Државе учеснице у 

програму с вишим 

трошковима живота    

Данска, Ирска, Француска, Италија, Аустрија, Финска, Шведска, 

Уједињено   

Краљевство, Лихтенштајн, Норвешка  

2. група  

Државе учеснице у 

програму са средњим 

трошковима живота  

Белгија, Чешка Република, Њемачка, Грчка, Шпанија, Хрватска, 

Кипар, Луксембург, Холандија, Португал, Словенија,   Исланд, 

Турска  

3. група  

Државе учеснице у 

програму с нижим 

трошковима живота    

Бугарска, Естонија, Латвија, Литванија, Мађарска, Малта, Пољска, 

Румунија, Словачка, бивша југословенска република Македонија  

  

Износи које су утврдиле националне агенције утврђују се у оквиру горње и доње границе:  

 Средњи износ бесповратних средства ЕУ: средњи износ, између 200 и 450 ЕУР мјесечно, 

примјењује се на активности мобилности према држави са сличним трошковима живота: а) 
из Групе 1. у Групу 1., б) из Групе 2. у Групу 2. и ц) из Групе 3. у Групу 3.  

 Виши износ бесповратних средстава ЕУ: одговара средњем износу који примјењује 
национална агенција плус барем 50 ЕУР и износи између 250 и 500 ЕУР мјесечно. Примјењује 

се на активности мобилности према државе с већим трошковима живота: а) из држава Групе 
2. у Групу 1. и б) из држава Групе 3. у Групе 1. и 2.  

 Нижи износ бесповратних средстава ЕУ: одговара средњем износу који примјењује 
национална агенција минус барем 50 ЕУР и износи између 150 и 400 ЕУР мјесечно. 
Примјењује се на активности мобилности према држави с нижим трошковима живота: а) из 

држава Групе 1. у Групу 2 и 3. и б) из држава Групе 2. у Групу 3.  

  

Приликом дефиниције износа који ће примјењивати корисници у њиховој држави, националне 

агенције узимају у обзир два посебна критерија:  

 доступност и разина других извора суфинансирања из приватних или јавних тијела на 
локалном, регионалном или националном нивоу којима се надопуњују бесповратна 
средства ЕУ;  

 општи ниво потражње за студентима који планирају студирати или се оспособљавати у 

иностранству.    

  

Националне агенције могу омогућити флексибилност својим установама високог образовања на 

начин да одреде распоне умјесто износа на националном нивоу. То би се требало заснивати на 
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оправданим основама, на примјер у државама у којима је суфинансирање доступно на 
регионалном или институционалној нивоу.  

МОБИЛНОСТ УНУТАР ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ - КРИТЕРИЈ 2.  – ДОДАТНА ПОДРШКА 

ЗА ПОСЕБНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ,  АКТИВНОСТИ И ДРЖАВЕ/РЕГИЈЕ ПОШИЉАТЕЉИЦЕ   

Студенти у неповољнијем положају (осим оних с посебним потребама)    

Национална надлежна тијела могу одлучити заједно с националним агенцијама одговорним за 
спровођење програма Ерасмус+ у одређеној држави учесници у програму (на основу могућности 
за учествовања/неучествовања, овисно о потпори која се већ пружа на националном нивоу) да 

би УВО-и у њиховој држави требали на подршку бесповратних средстава за студенте из 

неповољних позадина (укључујући избјеглице, азиланте и мигранте) додати, у једној уплати, 
између 100 и 200 ЕУР мјесечно. Тачан износ, који се исплаћује једном мјесечно, и критерије који 

ће се примјењивати утврдит ће надлежна тијела на националном нивоу.   

  

Студенти који обављају стручну праксу  

Студенти који обављају стручну праксу добит ће додатних 100 до 200 ЕУР мјесечно из 
бесповратних средстава ЕУ-а. Тачан износ утврдит ће националне агенције и/или установе 

високог образовања у складу с разином потражње и разином суфинансирања за такву врсту 
мобилности. У свим случајевима, исти износ требали би добити сви студенти у истој установи 

високог образовања, неовисно о додатку и/ии доприносу у нарави који студент може добити од 

предузећа домаћина. Студенти у неповољнијем положају који обављају стручну праксу имају 

право на додатак за студенте у неповољнијем положају умјесто додатка за стручну праксу, у 
случају да је износ додатка за стручну праску нижи.    

  

Студенти из најудаљенијих држава учесница у програму и регија    

С обзиром на ограничења која произлазе из удаљености од других држава учесница у програму, 
студенти из најудаљенијих регија, Кипра, Исланда и Малте те прекоморских земаља и 
територија, добит ће сљедеће више износе појединачне подршке:  

  

Од  Приматељ.  Износ  

Најудаљеније регије, Кипар, 

Исланд и Малта, Прекоморске 

земље и територији  

Државе 1. групе  750 ЕУР мјесечно  

Државе 2. групе  700 ЕУР мјесечно  

Државе 3. групе  650 ЕУР мјесечно  

  

Уз наведене износе за појединачну подршку, студенти из тих држава добит ће сљедеће додатне 
износе као подршку за покривање трошкова путовања:  

  

Удаљеност27   Износ  

Између 100 и 499 км  180 ЕУР по учеснику  

Између 500 и 1999 км  275 ЕУР по учеснику  

Између 2000 и 2999 км  360 ЕУР по учеснику  

                                                      
27 На основу удаљености по учеснику. Удаљености се морају израчунавати помоћу калкулатора за израчунавање 

удаљености који подржава Европска комисија (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 

Удаљеност једносмјерног путовања мора се употријебити за израчунавање износа бесповратних средстава ЕУ којима 

се финансирати повратни пут. 

 
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Између 3000 и 3999 км  530 ЕУР по учеснику  

Између 4000 и 7999 км  820 ЕУР по учеснику  

8000 км или више  1100 ЕУР по учеснику  

  

Додатак за обављање стручне праксе или студенте у неповољнијем положају у овом се случају 

не примјењује.  

  

Ниво финансијске подршке коју утврђују установе високог образовања  

Од установа високог образовања у свим се случајевима тражи да поштују сљедећа начела и 
критерије приликом дефинисања и/или примјене износа ЕУ у њиховој установи: 

 Једном када установе утврде износе, они се не смију мијењати током трајања пројеката 

мобилности. Није могуће смањити или повећати ниво бесповратних средстава унутар истог 
пројеката;  

 Износи морају бити утврђени и/или примијењени на објективан и транспарентан начин 

узимајући у обзир сва начела и претходно описано методологију (тј. узимајући у обзир смјер 
мобилности и додатно посебно финансирање);  

 Исти износ бесповратних средстава мора се додијелити свим студентима који одлазе у исту 
групу земаља за исту врсту мобилности – студиј или стручна пракса (осим студентима у 
неповољном положају или с посебним потребама).      

  

МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ И ПАРТНЕРСКИХ ДРЖАВА   

Износ појединачне подршке израчунавањеава се како слиједи:  

Из  У  Износ  

Прихватљиве партнерске 

државе  

Државе учеснице у програму 1. 

групе  

850 ЕУР мјесечно  

Државе учеснице у програму 2. 

групе  

800 ЕУР мјесечно  

Државе учеснице у програму 3. 

групе  

750 ЕУР мјесечно  

Државе учеснице у 

програму  

Партнерске државе  650 ЕУР мјесечно  

  

Студенти који путују у партнерске државе или из партнерских држава добиће сљедеће додатне 
износе као подршку за покривање трошкова путовања:  

  

Удаљеност28   Износ  

Између 100 и 499 км34   180 ЕУР по учеснику  

Између 500 и 1999 км  275 ЕУР по учеснику  

Између 2000 и 2999 км  360 ЕУР по учеснику  

Између 3000 и 3999 км  530 ЕУР по учеснику  

Између 4000 и 7999 км  820 ЕУР по учеснику  

8000 км или више  1100 ЕУР по учеснику  

  

                                                      
28  На основу удаљености по учеснику. Удаљености се морају израчунавати помоћу калкулатора за израчунавање удаљености који подржава Европска 

комисија (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Удаљеност једносмјерног путовања мора се употријебити за 

израчунавање износа бесповратних средстава ЕУ којима се финансирати повратни пут. 

  
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

  

В) БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБЉА   

Особље ће добити бесповратна средства ЕУ за покривање трошкова путовања и дневница за вријеме боравка у иностранству према сљедећем 

распореду:  

  

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

Допринос путним 

трошковима учесника, из 

мјеста поријекла до мјеста 

гдје се спроводи активност 

и натраг   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 км:   

180 ЕУР по учеснику  На основу удаљености по 
учеснику Удаљеност се мора 
израчунавањеавати помоћу 
алата Европске комисије за 
израчунавање удаљености.  29. 
Подносилац захтјева мора 
навести удаљеност 
једносмјерног путовања како 
би се могао израчунавањеати 
износ бесповратних средстава 
ЕУ за повратно путовање. 30   

  

За удаљености између 500 и 1999 км:   

275 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 км:   

360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 км:   

530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 км:   

820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или више:   

1100 ЕУР по учеснику  

                                                      
29 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

30 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј.  између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг (275 ЕУР) 
        
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Појединачна 

подршка   

Трошкови директно 

повезани с трошковима 

живота учесника за 

вријеме трајања 

активности   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 14. дана активности: А1.1 у случају мобилности 
између држава учесница у програму или А1.2 у 
случају мобилности између државе учеснице у 
програму и партнерске државе, по дану по 
учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 70 % А1.1  

 у случају мобилности између држава 

учесница у програму или А1.2 у случају 

мобилности између државе учеснице у 

програму и партнерске државепо дану по 

учеснику  

На основу трајања боравка по 

учеснику (ако је потребно 

укључујући и један дан 

путовања прије почетка 

активности и један дан 

путовања након завршетка  

активности.  
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ТАБЕЛА А   – ПОЈЕДИНАЧНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ)   

Износи зависе од државе примаоца. Ти ће се износи одредити у оквиру распона од најмањег до 
највишег износа наведених у таблици у наставку. Приликом дефинисања износа које ће 
примјењивати корисници у њиховој држави, националне агенције, у договору с националним 
тијелима власти, узимају у обзир два посебна критерија.   

 доступност и ниво других извора суфинансирања из приватних или јавних тијела на 
локалном, регионалном или националном нивоу којима се надопуњују бесповратна 

средства ЕУ;  

 општи ниво потражње за особљем које планира поучавати или се оспособљавати у 
иностранству.    

  

Исти постотак у оквиру распона треба примијенити на све одредишне државе. Није могуће дати 
исти износ за све одредишне државе.   

  

Држава прималац  

  

  

Особље из држава учесница 

у програму  

Особље из партнерских 

држава  

Мин.-Макс. (по дану)  Износ (по дану)  

А1.1  А1.2  

Данска, Ирска, Холандија, 

Шведска, Уједињено Краљевство   
80-160  160   

 Белгија, Бугарска, Чешка 

Република,  

Грчка, Француска, Италија, Кипар,  

Луксембург, Мађарска, Аустрија,  

Пољска, Румунија, Финска, Исланд, 

Лихтенштајн, Норвешка, Турска    

70-140  140   

Њемачка, Шпанија, Латвија,  

Малта, Португал, Словачка, бивша 

југословенска република 

Македонија    

60-120  120  

Естонија, Хрватска, Литванија, 

Словенија  
50-100  100   

Партнерске државе  160  Није прихватљиво  

  

За активности мобилности између држава учесница у програму националне агенције могу 

својим установама високог образовања омогућити флексибилност утврђивањем распона умјесто 
износа на националном нивоу. То би се требало заснивати на оправданим основама, на примјер 

у државама у којима је суфинансирање доступно на регионалном или институционалној нивоу.  
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Тачни износи биће објављени на интернет страници сваке националне агенције и установа 

високог образовања.  

ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ И ОСОБЉЕ У СТРУКОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ОСПОСОБЉАВАЊУ   

Пројекат мобилности у струковном образовању и оспособљавањуможе обухватати једну или 
више сљедећих активности:  

  

 

Мобилност ученика:  

 стручна пракса у оквиру ВЕТ-а у иностранству до 12 мјесеци.  

  

У овој активности могу учествовати приправници и ученици у установама за струковно 
оспособљавање. Ови ученици учествују у струковном оспособљавању у иностранству. Ученици 
одлазе на радно мјесто (у предузеће или другу релевантну организацију) или у установу за 
струковно оспособљавање (с раздобљима учења кроз рад у предузећу или другој релевантној 
организацији).     
Свака активност мобилности утврђује се унутар оквира квалитете који је договорен између 
организација пошиљалац и прималац у циљу осигурања високе разине квалитете активности, 
укључујући „Споразум о учењуˮ.       
Резултати учења службено се признају и вреднују на институционалној нивоу, садржај се 
прилагођава по потреби како   би се осигурало да се период мобилности у иностранству уклапа 
у студиј у који је уписан научник/ученик у ВЕТ-у.   У циљу јачања запошљивости младих људи и 
олакшавања њиховог преласка на тржиште рада, у овој активности могу учествовати и особе које 
су недавно дипломирале из школа за ВЕТ или предузећа која пружају ВЕТ научницима.    
  

Мобилност особља:  

 задатке подучавања/оспособљавања: путем ове активности омогућава се школама за ВЕТ 
да поучавају у партнерској школи за ВЕТ у иностранству. Њоме се такође омогућава 
запосленицима предузећа да поучавају у организацији ВЕТ-а у иностранству.   

 оспособљавање особља: овом се активношћу подржава стручно усавршавање особља у ВЕТ-
у у облику распореда на радно мјесто или проматрања у предузећу или другој организацији 
за ВЕТ у иностранству.  

  

Програмом Ерасмус+ подржава се образовна мобилност особља које:  

- обухваћено је стратешким приступом организација учесница (који је усмјерен на 

модернизацију и  

интернационализацију њихове мисије);   

- одговара на јасно дефинисане потребе особља за развој и попраћена је одговарајућим 
одабиром, припремом и мјерама праћења;  

- осигурава примјерено признавање резултата учења особља које учествује у програму и 
осигурава ширење и кориштење резултата учења у организацији.  

  

За особље у струковном образовању и оспособљавању наведене су активности такође прилика 

за стицање компетенција потребних да се одговори на потребе полазника у неповољнијем 

положају. У актуалном контексту у вези с мигрантима, избјеглицама и азилантима, посебна ће 

се позорност такође придати пројектима усмјереним на оспособљавање особља у струковном 

образовању и оспособљавању у подручјима као што су оспособљавање дјеце избјеглица, 



 

63  

  

међукултурални разреди, подучавање младих на њиховом другом језику те толеранција и 

различитости унутар разреда.  

  

КОЈЕ СУ УЛОГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ?   

Организације које учествују у пројекту мобилности имају сљедеће улоге и задатке:   

 Организација подносилац приједлога: одговорна за приједлог пројеката мобилности, 

потписивање и управљање уговором о додјели бесповратних средстава и за извјешћивање. 

Подносилац захтјева може бити координатор конзорција: води национални конзорциј за 

мобилност који се састоји од партнерских организација у истој држави и чији је циљ слање 
ученика и особља у оквиру стручног образовања и оспособљавања у иностранство. 

Координатор националног конзорција за мобилност такође може, али не нужно, дјеловати 
као организација пошиљалац.   

 Организација пошиљалац: одговорна за одабир студената/особља у оквиру стручног 

образовања и њихово слање у иностранство.  

 Организација прималац: одговорна за примање студената/особља у оквиру ВЕТ-а из 
иностранства и за понуду програма активности или која има користи од активности особља 
у ВЕТ-у.  
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 Посредничка организација: то је организација које је активна на тржишту рада или у 
подручјима образовања, оспособљавања и младих. Она је партнер у националном 

конзорцију за мобилност, али није организација пошиљалац. Њезина је улога осигурати 
размјену и поједностављење административних поступака за установе стручног образовања 
које су пошиљатељице, усклађивати профиле вјежбеника/ученика с потребама предузећа у 
случају стручне праксете заједнички припремати учеснике.  

  

Организације пошиљаоци и примаоци, заједно са студентима/особљем, морају се договорити о 

активностима које морају подузимати студенти, у оквиру „Споразума о учењуˮ или чланови 
особља у „Споразуму о мобилностиˮ, прије почетка периода мобилности. У тим се споразумима 

дефинирају циљних резултати учења за период учења у иностранству, наводе одредбе за 
формално признавање и прописују се права и обавезе сваке странке.  

Полазници у оквиру ВЕТ-а који одлазе у иностранство на мјесец дана или више имају право на 
језичну подршку. Језичка подршка путем интернета поступно се уводи у спровођење програма. 
Њу је Европска комисија ставила на раполагање прихватљивим учесницима за оцјену њиховог 

знања страних језика и како би понудила, ако је потребно, најприкладнији начин учења језика 

прије и/или током мобилности (за више појединости, види Прилог I овом водичу).  

Организације које подносе приједлоге пројеката мобилности у струковном образовању и 
оспособљавању могу то учинити с Повељом Ерасмус+ за мобилност у струковном образовању и 
оспособљавању или без ње, овисно о томе је ли укљученим организацијама у претходној години 

додијељена повеља. Критерији прихватљивости и критерији за одабир за који се односе на ова 
два модела подношења приједлога наведени су ниже.     

  

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ И ОСОБЉЕ У ВЕТ-У БЕЗ ПОВЕЉЕ ЕРАСМУС+ ЗА 

МОБИЛНОСТ У ВЕТ-У   

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које пројекат мобилности у подручју стручног 
образовања и оспособљавања мора испунити како би био прихватљив за бесповратна средства 
из програма Ерасмус+:   

ОПШТИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

активности  

Пројекат мобилности у оквиру стручног образовања и оспособљавања 
мора обухватати једну или више сљедећих активности:   

 стручну праксу учесника у ВЕТ-у у струковним институтима у 

иностранству;  

 стручну праксу учесника у ВЕТ-у у предузећима у иностранству;  

 задатке подучавања/пружања оспособљавања у иностранству;  

 оспособљавање особља у иностранству.  
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Прихватљиве 

организације 

учеснице  

Организација учесница може бити:  

 било која јавна или приватна организација(или њезина 
подружница/пословница) активна у подручју стручног образовања и 
оспособљавања (дефинирана као организација за ВЕТ) или  

 било која јавна или приватна организација активна на тржишту рада 
или у подручјима образовања, оспособљавања и младих. На примјер, 
таква организација може бити:   

Та организација, на примјер, може бити:  

 школа/институт/центар за струковно образовање;  

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 
(укључујући социјална предузећа);  

 социјални партнер или други представник пословног сектора, 
укључујући економске коморе, обртничке/стручне удружења и 
синдикате;  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном 

нивоу;  

 истраживачки институт;  

 фондација;  

 школа/институт/образовни центар (на било којој нивоу, од 
предшколске разине до средњошколске разине, укључујући 
образовање одраслих);  

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 тијело које пружа услуге савјетовања у погледу будуће 
каријере, услуге професионалне оријентације и информационе 
услуге;    

 тијело одговорно за политике у подручју стручног образовања 
и оспособљавања.  

Свака организација учесница мора имати пословни настан у држави 

учесници у програму.   

  

 

 

 

   

ко може предати 

захтјев?  

 Организација за струковно образовање (или њезина 
подружница/пословница) која шаље ученике и особље у 
иностранство;  

 Координатор националног конзорција за мобилност   

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.  

Број организација 

учесница  

Активност мобилност транснационална је активност и укључује барем 
двије организације учеснице (барем једна организација пошиљалац и 
једна организација прималац) из различитих држава.    

У случају пројеката које представља национални конзорциј за ВЕТ, сви 

чланов конзорција морају бити из исте државе учеснице у програму и 

морају бити утврђени у тренутку предавања захтјева за бесповратна 

средства. Конзорциј мора обухватати барем 3 организације за струковно 

образовање и оспособљавање.    
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Трајање пројеката:  

1 до 2 године. Подносилац захтјева мора одабрати трајање у фази 

подношења захтјева, на основу циља пројеката и врсте активности чија се 

спровођење планира за вријеме трајања пројеката.  

Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилац има 

пословни настан.  

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 2. 
фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између1. јуна и 31. децембра исте године.  

Могући накнадни рок:  

Националне агенције могу организовати други круг подношења захтјева 
ако средства остану неискориштена, а на који ће се такође примјењивати 
правила утврђена овим водичем. Националне агенције такву ће могућност 
огласити путем својих мрежних страница.  

У случају организовања другог круга за подношење захтјева, подносилаци 

су дужни свој захтјев за бесповратним средствима доставити до 4. октобра 

у 12:00 (подне по бриселском времену)за пројекте чија спровођење 

започиње између 1. јануара и 31. маја сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте дио В овог водича за појединости о томе како се пријавити.  

Остали критерији  

Организација за ВЕТ (или њезина подружница/пословница) или 

национални конзорциј за мобилност могу се пријавити само једном у 

сваком кругу одабира. Међутим, организација за ВЕТ може бити дио 

неколико конзорција или координирати неколико националних 

конзорција за мобилност који подносе захтјев у исто вријеме.   

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ УЧЕНИКА   

Трајање активности  
од 2 седмице (односно, десет радних дана)до 12 мјесеци, не укључујући 

вријеме путовања.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Учесници активност мобилности морају обављати у иностранству, у другој 

држави учесници програма.   

Прихватљиви 

учесници  

Научници или полазници у ВЕТ-у (чији програми обично укључују учење уз 
рад) из државе организације пошиљатељице. Особе које су у пратњи 
полазника ВЕТ-а у иностранству.  

Особе које су недавно дипломирале из школе за ВЕТ или завршиле праксу 

(бивши научници) у предузећу могу такође учествовати у активности. 

Особе које су недавно дипломирале морају оспособљавање у 

иностранству обавити у року од годину дана од дипломирања.   

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБЉА   

 
Од 2 дана до 2 мјесеца, не укључујући вријеме путовања.  

Трајање активности  Најмање два дана морају бити узастопна.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Учесници активност мобилности морају обављати у иностранству, у другој 

држави учесници програма.  
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Прихватљиви 

учесници  

Особље задужено за ВЕТ (као што су учитељи, водитељи оспособљавања, 
службеници задужени за међународну мобилност, особље с 
административним или водитељским функцијама итд.) које ради у 
организацијама пошиљалацма Те друго особље укључено у стратешки 
развој организације.  

У случају задатак подучавања/оспособљавања, активност је отворена и 
особама из предузећа, јавног сектора и/или организација цивилног 
друштва.  

Такође, у случају задатак подучавања/оспособљавања, активност је 

отворена водитељима оспособљавања из предузећа који су позвани да 

поучавају у организацији ВЕТ-а која подноси захтјев и/или у 

организацијама у конзорцију, када је примјењиво.  

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

  

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:   

  

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве активности (види одјељак „Који су циљеви 

пројеката мобилнос- 

тиˮ)  

- потребе и циљеве организација учесница и 

појединих учесника, нарочито узимајући у обзир одредбе 

Европског развојног плана Степен до којег се приједлогом 

могу:  

- производити висококвалитетни резултати учења 

за учеснике  

- јачати капацитет и међународни досег 

организација учесница  

Квалитет плана и спровођења 
активности  
(највише 40 бодова)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза пројеката 

приједлога пројеката  

(припрема, спровођење активности мобилности и 

праћење)  

Досљедност између циљева пројеката и предложених 

активности   

Квалитет Европског развојног плана организације која 
подноси захтјев  

Квалитет практичних рјешења, начина управљања и 

подршке  

Квалитет припреме која је осигурана учесницима  

Квалитет рјешења за признавање и вредновање резултата 
учења те досљедно кориштење европских правила за 
транспарентност и признавање  
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Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 
учесника у активностима мобилности  

Ако је примјењиво, квалитета активности сарадње и 

комуникације између организација учесница, те с другим 

мјеродавним заинтересованим странама  

Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице за вријеме и 
након трајања пројеката  

- изван организација и особа које директно учествују у 
пројекту, на институционалној, локалном, 
регионалном, националном и/или европском нивоу  

Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 

резултата пројеката у оквиру и изван организација 

учесница   

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 
претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова у категоријама „Важност 

пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 20 бодова у категорији „Квалитета плана и спровођења 

пројекатаˮ).  

ДОДЈЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА   

Највећи додијељени износ бесповратних средстава за одабране пројекте овисит ће о низу 

елемената:  

 броју и трајању периода мобилности за које је поднесен захтјев;   

 посљедњим резултатима подносилаца захтјева у смислу броја периода мобилности, доброј 
квалитети у спровођење спровођењаних активности и добром финансијском управљању, 

ако је подносилац захтјева добио слична бесповратна средства претходних година;  

 укупном националном буџету додијељеном за активност мобилности.  

  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

УЧЕСНИЦИ ИЗ НАЈУДАЉЕНИЈИХ РЕГИЈА И ПРЕКОМОРСКИХ ДРЖАВА И ТЕРИТОРИЈА   

У складу с Регулативом о оснивању програма Ерасмус+, у којој се позива да се у спровођење 
програма у обзир узму ограничења која су посљедица удаљености најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и територија (ОЦТ) Европске уније од других држава учесница у програму, 
уведена су посебна правила финансирања како би се олакшало покривање високих трошкова 

путовања за учеснике из најудаљенијих регија и ОЦТ-а који нису довољно покривени 
стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним трошковима 
утврђенима с обзиром на распон удаљености).  
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Подносиоцима приједлога пројеката мобилности омогућит ће се потраживање финансијске 
подршке за трошкове пута учесника из најудаљенијих регија и ОЦТ-а под ставком „ванредни 

трошкови“ (до највише 80 % укупних прихватљивих трошкова, више прочитајте у одјељку „Која 
су правила финансирања?“). Ова могућност доступна је под условом да подносилац може 
доказати да се у складу са стандардним правилима финансирања (на основу доприноса 
јединичним трошковима утврђенима с обзиром на распон удаљености) не покрива најмање 70 

% путних трошкова учесника.      

  

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

Више обвезних критерија и додатних корисних информација о овој активности налази се у 
Прилогу И. овом водичу. Моле се заинтересоване организације да пажљиво прочитају 

мјеродавне одјељке овог Прилога прије него што затраже финансијску подршку.    

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ И ОСОБЉЕ У ВЕТ-У С ПОВЕЉОМ ЕРАСМУС+ ЗА 

МОБИЛНОСТ У ВЕТ-У   

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?    

У наставку су наведени формални критерији које пројекат мобилности у подручју стручног 

образовања и оспособљавања мора испунити како би био прихватљив за бесповратна средства 
из програма Ерасмус+:   

ОПШТИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Појединачне организације или конзорцији с пословним настаном у држави 

учесници у програму које су носиоци Повеље Ерасмус+ за мобилност у 

струковном образовању и оспособљавању31   

Прихватљиве 

активности  

Пројекат мобилности у оквиру стручног образовања и оспособљавања 
мора обухватати једну или више сљедећих активности:   

 стручну праксу учесника у ВЕТ-у у струковним институтима у 

иностранству;  

 стручну праксу учесника у ВЕТ-у у предузећима у иностранству;  

 задатке подучавања/пружања оспособљавања у иностранству;  

 оспособљавање особља у иностранству.  

Број организација 

учесница  

Активност мобилност транснационална је активност и укључује барем 
двије организације учеснице (барем једна организација пошиљалац и 
једна организација прималац) из различитих држава.    

У случају пројеката које представља национални конзорциј за мобилност 

који је носитељ Повеље Ерасмус+ за мобилност у ВЕТ-у, организација 

пошиљалац и организација прималац морају бити из различитих држава.  

Трајање пројеката:  
1 до 2 године. Подносилац захтјева мора одабрати трајање у фази 

подношења захтјева.  

                                                      
31 За више информација о повељи, прочитајте одјељак „Повеља Ерасмус+ за мобилност у струковном образовању и 

оспособљавању“ и Прилог I овом водичу.   
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Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилац има 

пословни настан.  

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 2. 
фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између 1. јуна и 31. децембра исте године.  

Могући накнадни рок:  

Националне агенције могу организовати други круг подношења захтјева 
ако средства остану неискориштена, а на који ће се такође примјењивати 
правила утврђена овим водичем. Националне агенције такву ће могућност 
огласити путем својих мрежних страница.  

У случају организирања другог круга за подношење захтјева, подносилаци 

су дужни свој захтјев за бесповратним средствима доставити до 4. октобра 

12:00 (подне по бриселском времену)за пројекте чија спровођење 

започиње између 1. јануара и 31. маја сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте дио В овог водича за појединости о томе како се пријавити.  

Остали критерији  

Организација за ВЕТили национални конзорциј за мобилност могу се 

пријавити само једном у сваком кругу одабира. Међутим, организација за 

ВЕТ може бити дио неколико конзорција или координирати неколико 

националних конзорција за мобилност који подносе захтјев у исто 

вријеме.   

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ УЧЕНИКА   

Трајање активности  
Од 2 седмице (односно, десет радних дана) до 12 мјесеци, не укључујући 

вријеме путовања.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Учесници активност мобилности морају обављати у иностранству, у другој 

држави учесници програма.   

Прихватљиви 

учесници  

Научници или полазнициу ВЕТ-у (чији програми обично укључују учење уз 
рад) из државе организације пошиљатељице. Особе које су у пратњи 
полазника ВЕТ-а у иностранству.  

Особе које су недавно дипломирале из школе за ВЕТ или завршиле праксу 

(бивши научници) у предузећу могу такође учествовати у активности. 

Особе које су недавно дипломирале морају оспособљавање у 

иностранству обавити у року од годину дана од дипломирања.   

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБЉА   

Трајање активности  
Од 2 дана до 2 мјесеца, не укључујући вријеме путовања.  

Најмање два дана морају бити узастопна.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Учесници активност мобилности морају обављати у иностранству, у другој 

држави учесници програма.  
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 Особље задужено за ВЕТ (као што су учитељи, водитељи оспособљавања, 

службеници задужени за међународну мобилност, особље с 

административним или водитељским функцијама итд.) које ради у 

организацијама пошиљалацма Те друго особље укључено у стратешки 

развој организације.  

Прихватљиви 

учесници  

У случају задатак подучавања/оспособљавања, активност је отворена и 
особама из предузећа, јавног сектора и/или организација цивилног 
друштва.  

Такође, у случају задатак подучавања/оспособљавања, активност је 

отворена водитељима оспособљавања из предузећа који су позвани да 

поучавају у организацији ВЕТ-а која подноси захтјев и/или у 

организацијама у конзорцију, када је примјењиво.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 

заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

  

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗА ЗАХТЈЕВЕ НОСИТЕЉА ПОВЕЉЕ ЗА МОБИЛНОСТ У ВЕТ-У   

Не спроводи се оцјењивање квалитете (процјена квалитете проведена је у фази подношења 

захтјева за додјелом Повеље за мобилност у ВЕТ-у) и стога не постоје критерији за додјелу.   

Финансирање ће бити одобрено за сваки прихватљиви захтјев за додјелу бесповратних 
средстава (након што прође провјеру прихватљивости).  

Највећи додијељени износ бесповратних средстава за одабране пројекте зависиће од низа 

елемената:  

 броју и трајању периода мобилности за које је поднесен захтјев;   

 посљедњим резултатима подносилаца захтјева у смислу броја периода мобилности, доброј 
квалитети у спровођење проведбених активности и добром финансијском управљању, ако 
је подносилац захтјева добио слична бесповратна средства претходних година;  

 укупном националном буџету додијељеном за дану активност мобилности.  

  

КОЈА ЈЕ АКРЕДИТАЦИЈА ПОТРЕБНА ПОДНОСИЛАЦИМА ЗА ОВАЈ ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ?   

ПОВЕЉА ЕРАСМУС+ ЗА МОБИЛНОСТ У СТРУКОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ   

Циљ је Повеље Ерасмус+ за мобилност у струковном образовању и оспособљавању побољшати 
европске стратегије интернационализације у подручју стручног образовања и оспособљавања те 

их учинити одрживијима, на тај начин унапрјеђујући квалитету и квантитету транснационалне 

мобилности у оквиру ВЕТ-а. Позиви за додјељивање Повеље за мобилност у струковном 
образовању и оспособљавању објављују се сваке године на интернет страницама националних 
агенција.  

Стицање Повеље за мобилност у ВЕТ-у носитељу повеље пружа могућност поједностављеног 
поступка подношења захтјева у оквиру Кључне мјере 1. програма Ерасмус+ намијењене 
мобилности ученика и особља у ВЕТ-у.    

  

 

 



      

72  

  

 

 

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

Више обвезних критерија и додатних корисних информација о овој активности налази се у 

Прилогу I овом водичу. Моле се заинтересоване организације да пажљиво прочитају мјеродавне 
одјељке овог Прилога прије него што затраже финансијску подршку.   
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КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):    

А) ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА КОЈА СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА СВЕ АКТИВНОСТИ МОБИЛНОСТИ   

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

   За удаљености између 100 и 499 км:   

180 ЕУР по учеснику  
На основу удаљености 

по учеснику 

Удаљеност се  
 

Путовање  Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе које 
путују као пратња, од мјеста 
поријекла до мјеста у којем се 
спроводи активност и натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 500 и 1999 км:   

275 ЕУР по учеснику  

мора 
израчунавањеавати 
помоћу алата 
Европске комисије за 
израчунавање 
удаљености.  32 .  

Подносилац захтјева 
мора навести 
удаљеност 
једносмјерног 
путовања како би се 
могао 
израчунавањеати 
износ бесповратних 
средстава за повратно 
путовање33   

За удаљености између 2000 и 2999 км:   

360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 км:   

530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 км:   

820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или више:   

1100 ЕУР по учеснику  

                                                      
32 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

33  На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј.  између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг (275 ЕУР) 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани с 

спровођењем активности мобилности 

(осим трошкова живота учесника), 

укључујући припрему (наставну, 

културолошку, језичну), праћење и 

подршку учесницима за вријеме 

мобилности, вредновање резултата 

учења, активности ширења резултата.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 100. учесника 350 ЕУР по учеснику   

+  након 100. учесника 200 ЕУР по 

додатном учеснику   

На основу броја 

учесника  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се директно 

односе на учеснике с инвалидитетом 

и особе у пратњи (укључујући 

трошкове пута и дневница,ако су 

оправдани и ако бесповратна 

средства за те учеснике нису 

затражена у оквиру буџетских 

категорија „путовање” и „појединачна 

подршка”).  

Стварни трошкови   До 100 % прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за 

финансијску подршку 

за посебне подршке 

мора бити образложен 

у обрасцу захтјева  

  

Б) ДОДАТНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА МОБИЛНОСТ УЧЕНИКА У ВЕТ-У   

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  
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Појединачна 

подршка   

Трошкови директно повезани с 

трошковима живота учесника и особа у 

пратњи за вријеме трајања активности.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 14. дана активности: А2.1 по дану по 

учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 70 

% А2.1 по дану по учеснику  

+  

између 61. дана активности до 12 мјесеци. 

50 %  

А2.1 по дану по учеснику34   

На основу трајања 

боравка по учеснику 

(ако је потребно 

укључујући и један 

дан путовања прије 

почетка активности и 

један дан путовања 

након завршетка  

активности.  

Језичка 

подршка  

Трошкови у вези с потпором која се 

нуди учесницима – прије одласка или 

за вријеме активности  – у циљу 

побољшања знања језика који ће 

користити за студиј или 

оспособљавање за вријеме активности.     

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Само за активности у трајању од 1 до 12 

мјесеци:  

150 ЕУР по учеснику којем је потребна 

језичка подршка  

Услов: подносилаци 

морају затражити 

подршку на језику 

активности, на основу 

потреба учесника за 

                                                      
34 На особе у пратњи примјењују се износи за особље у ВЕТ- у. Видјети прорачунски наслов „Појединачна потпора” у одјељку В) Додатна финанцијска средства за мобилност особља у 

ВЕТ-у. У изузетним случајевима, ако особа у пратњи мора остати у иноземству дуже од 60 дана, додатни трошкови живота изнад 60. дана финансирају се у оквиру буџетске ставке 

„Подршка за посебне потребе”.     
  

  

Ванредни 

трошкови  

Додатни трошкови за подржавање 
учествовања ученика у неповољнијем 
положају (осимпутних трошкова и 
трошкова појединачне подршке за 
учеснике и особе у пратњи).  

Трошкови пружања финансијске 
гаранције, ако је то затражила 
национална агенција.  

  

Високи путни трошкови учесника из 

најудаљенијих регија и прекоморских 

држава и територија (за појединости 

погледајте одјељак „Што бисте још 

требали знати о овој мјери“).  

Стварни трошкови  

Трошкови финансијске гаранције: 75 % 
прихватљивих трошкова  

Остали трошкови: 100% прихватљивих 

трошкова  

  

Високи путни трошкови: највише до 80 % 

прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за 

финансијску подршку 

за покривање 

ванредних трошкова 

мора бити образложен 

у обрасцу захтјева.  
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језицима који нису 

понуђени  

    у оквиру Језичке 

подршке на интернету 

програма Ерасмус+.    

В) ДОДАТНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБЉА У ВЕТ-У   

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Појединачна 

подршка   

Трошкови директно повезани с 

трошковима живота учесника и особа у 

пратњи за вријеме трајања активности.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 14. дана активности: А2.2 по дану по 

учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 70 

% А2.1 по дану по учеснику  

На основу трајања 

боравка по учеснику 

(ако је потребно 

укључујући и један 

дан путовања прије 

почетка активности и 

један дан путовања 

након завршетка  

активности.  
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ТАБЕЛА 1.   – ПОЈЕДИНАЧНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност. Свака ће национална агенција – на основу 
објективних и транспарентних критерија – утврдити износе који се примјењују на пројекте 

поднесене у њиховој држави. Ти ће се износи одредити у оквиру распона од најмањег до 

највишег износа наведених у таблици у наставку. Тачни износи биће објављени на интернет 
страници сваке националне агенције.   

  

  

  

  

Мобилност ученика  

Мобилност особља 

(или особа у 

пратњи)  

Мин.-Макс. (по дану)  Мин.-Макс. (по дану)  

А2.1  А2.2  

Белгија  23-92   70-140   

Бугарска  23-92   70-140   

Чешка Република  23-92  70-140  

Данска  27-108  80-160  

Њемачка  21-84  60-120  

Естонија  18-72  50-100  

Ирска  25-100  80 - 160  

Грчка  22-88  70-140  

Шпанија  21 – 84  60 – 120  

Француска  25 – 100  70 – 140  

Хрватска  18 – 72   50 – 100   

Италија  23 – 92  70 – 140  

Кипар  24 – 96   70 – 140   

Латвија  21 – 84  60 – 120  

Литванијанија  18 – 72  50 – 100  

Луксембург  24 – 96  70 – 140  

Мађарска  22-88  70-140  

Малта  21-84  60-120  

Холандија 26-104  80-160  

Аустрија  23-92  70-140  

Пољска  22-88  70 – 140  

Португал  20 – 80  60 – 120  

Румунија  22 – 88  70 – 140  
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Словенија  18 – 72  50 – 100  

Словачка  21 – 84  60 – 120  

Финска  24 – 96  70 – 140   

Шведска  26 – 104  80 – 160  

Уједињено Краљевство  28 – 112  80 – 160  

бивша југословенска република 

Македонија  
21 – 84  60 – 120  

Исланд  25 – 100  70 – 140  

Лихтенштајн  22 – 88  70 – 140  

Норвешка  22 – 88   70 – 140  

Турска  22 – 88  70 – 140  

  

    

ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ШКОЛАМА   

Овај пројекат мобилности може обухватати једну или више сљедећих активности:  

Мобилност особља:  

 задатке подучавања: овом се активношћу омогућава учитељима или другом наставном 
особљу у школама да поучавају у партнерској школи у иностранству.   

 оспособљавање особља: овом се активношћу подржава стручно усавршавање учитеља, 

равнатеља школа и другог наставног особља у школама у облику: а) учествовања у 

структурисаним курсевима или догађајима за оспособљавање у иностранству; б) период 

посматрања на радном мјесту у иностранству у партнерској школи и другој одговарајућој 

организацији која је активна у подручју школског образовања.  

За особље у струковном образовању и оспособљавању наведене су активности такође прилика 

за стицање компетенција потребних да се одговори на потребе полазника у неповољнијем 

положају. У актуалном контексту у вези с мигрантима, избјеглицама и азилантима, посебна ће се 

позорност такође придати пројектима усмјереним на оспособљавање особља у струковном 

образовању и оспособљавању у подручјима као што су оспособљавање дјеце избјеглица, 

међукултурални разреди, подучавање младих на њиховом другом језику те толеранција и 
различитости унутар разреда.  

 

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ?   

Организације које учествују у пројекту мобилности имају сљедеће улоге и задатке:   

 Организација подносилац приједлога: одговорна за приједлог пројеката мобилности, 

потписивање и управљање уговором о додијели бесповратних средстава и за извјештвање. 
Ако је организација подносилац захтјева школа, она је такође и организација пошиљалац. 
Подносилац захтјева може бити координатор конзорција: води национални конзорциј 
партнерских организација у истој држави и чији је циљ слање наставног особља на активности 
у иностранство.  

 Организација пошиљалац: одговорна за одабир наставног особља и њиховог слања у 
иностранство  

 Организација прималац: одговорна за примање учитеља и другог наставног особља и за 

понуду програма активности или која има користи од наставног рада тог особља.    
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Посебна улога организације приматељице овиси о врсти активности и односу с организацијом 

пошиљатељицом.  Организација прималац мора бити:   

 организација у којој  се одвија студиј (у случају учествовања у структурисаном студију или 
догађању оспособљавања);  

 партнерска школа или друга одговарајућа организација (у случају проматрања на радном 
мјесту или задатак подучавања). У том би случају организација пошиљалац и организација 
прималац требале склопити уговор прије почетка активности. У том би уговору требали бити 

утврђени циљеви и активности за вријеме трајања боравка у иностранству те права и обавезе 

сваке странке.    

  

Програмом Ерасмус+ подржава се сљедећа врста образовне мобилности особља:  

 уграђена је у Европски план развоја за организацију пошиљатељицу (у циљу модернизације 
и интернационализације њихове мисије);   

 одговара јасно дефинисаним развојним потребама особља;    

 попраћена је одговарајућим мјерама одабира, припреме и праћења;    

 осигурава примјерено признавање резултата учења особља које учествује у активности; 
 осигурава ширење и кориштење резултата учења унутар организације.    
 

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испуњавати пројекат мобилности у оквиру 
школског образовања како би био прихватљив за бесповратна средства из програма Ерасмус+:    

   
КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

активности  

Пројекат мобилности у оквиру школског образовања мора обухватати 
једну или више сљедећих активности:   

 задатке подучавања:  

 оспособљавање особља;  
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Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Подучавање:   

Организације пошиљатељице и приматељице морају бити школе (тј. 
установе које пружају опште, струковно или техничко образовање на 
било којој нивоу, од предшколског до средњошколског)35 .  

 Оспособљавање особља:  

Организација пошиљалац мора бити школа.  

Организација прималац може бити:   

о   школа или о   било која јавна или приватна организација 

активна на тржишту рада или у подручјима образовања, 

оспособљавања и младих. Та организација, на примјер, може бити:  

 школа/институт/образовни центар за ВЕТ или образовање 

одраслих;  

 установа високог образовања;  

 јавно или приватно мало, средње или велико предузеће 
(укључујући социјална предузећа);  

 социјални партнер или други представник пословног сектора, 
укључујући економске коморе, обртничка/стручна удружења и 
синдикате;  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном 

нивоу;  

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 истраживачки институт;  

 фондација;  

 тијело које пружа услуге савјетовања у погледу будуће 

каријере, услуге професионалне оријентације и 
информационе услуге;  

 организација која организује курсеве или оспособљавање.   

У односу на захтјеве које подноси национални конзорциј за мобилност:  

Координацијска организација може бити: о  

 локално или регионално тијело 

надлежно за школе или о   тијело за 

координацију школа36   

Остале организације које учествују у националном конзорцију морају бити 

школе.  

Свака организација учесница мора имати пословни настан у држави 

учесници у програму.   

ко може предати 

захтјев?  

  Школа која своје особље шаље у иностранство 

(појединачни захтјев);   Координатор националног 

конзорција за мобилност (захтјев конзорција) Појединци не 

могу директно затражити бесповратна средства.  

                                                      
35 Погледајте попис прихватљивих школа у свакој држави. За више информација обратите се националној агенцији у 

држави 
36  Погледајте попис прихватљивих школа у свакој држави. За више информација обратите се националној агенцији у 

држави 
 

http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm
http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm
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Број организација 

учесница  

Активност мобилност транснационална је активност и укључује барем 
двије организације учеснице (барем једна организација пошиљалац и 
једна организација прималац) из различитих држава. Организације 
приматељице не морају бити утврђене у тренутку подношења захтјева за 
бесповратна средства.  

У случају пројеката које представља национални конзорциј за ВЕТ, сви 

чланови конзорција морају бити из исте државе учеснице у програму и 

морају бити утврђени у тренутку предавања захтјева за бесповратна 

средства. Конзорциј се мора састојати од барем 3 организације 

(координатор и барем двије школе). Школе у конзорцију морају бити 

организацијски повезане с организацијом која је координатор конзорција.  

Трајање пројеката:  

1 до 2 године. Подносилац захтјева мора одабрати трајање у фази 

подношења захтјева, на основу циља пројеката и врсте активности чија се 

спровођење планира за вријеме трајања пројеката.  

     

Трајање активности  
Од 2 дана до 2 мјесеца, не укључујући вријеме путовања.  

Најмање два дана морају бити узастопна.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активности мобилности морају се обављати у иностранству, у другој 

држави учесници у пројекту.   

Прихватљиви 

учесници  

Особље задужено за школско образовање (наставно и ненаставно, 

укључујући управитеље школа, равнатеље итд.) које је у радном односу са 

школама пошиљалацма и друго школско особље (школски инспектори, 

школски савјетници, педагошки савјетници, психолози) укључено у 

стратешки развој школа пошиљалац.  

Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилацица има 

пословни настан37 .   

 Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 2. марта 

у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија спровођење 

започиње између 1. јуна и 31. децембра исте године.  

Када предати 

захтјев?  

  

Могући накнадни рок:  

Националне агенције могу организовати други круг подношења захтјева 
ако средства остану неискориштена, а на који ће се такође примјењивати 
правила утврђена овим водичем. Националне агенције такву ће могућност 
огласити путем својих мрежних страница.  

У случају организирања другог круга за подношење захтјева, подносилаци 

су дужни свој захтјев за бесповратним средствима доставити до 4. октобра 

12:00 (подне по бриселском времену)за пројекте чија спровођење 

започиње између 1. јануара и 31. маја сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте дио В овог водича за појединости о томе како се пријавити.  

Остали критерији  

Организација или национални конзорциј за мобилност могу се пријавити 

само једном у сваком кругу одабира. Међутим, координатор конзорција 

                                                      
37 Напомена: школе под надзором националних тијела друге државе (нпр. француске школе, њемачке школе, школе 

војних снага УК-а) подносе захтјев националној агенцији државе надзорнице.   
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може координирати неколико конзорција који подносе захтјев у исто 

вријеме.  

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:   

   Важност приједлога за:  

-  циљеве активности (види одјељак „Који су циљеви 

пројеката мобилности) 

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

- потребе и циљеве организација учесница и појединих 

учесника како је наведено у Европском развојном 

плану  

   Степен до којег приједлог може:  

- производити висококвалитетни резултати учења за 

учеснике  

- јачати капацитет и међународни досег организација 

учесница  

   
  

Квалитет плана и спровођења 
активности  
(највише 40 бодова)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза пројеката 

приједлога пројеката  

(припрема, спровођење активности мобилности и 

праћење)  

Досљедност између циљева пројеката и предложених 

активности   

Квалитет Европског плана развоја организације 

подносилац   

Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 
учесника у активностима мобилности  

Квалитет практичних рјешења, начина управљања и 

подршке  

Квалитет припреме која је осигурана учесницима  

Квалитет рјешења за признавање и вредновање резултата 

учења те досљедно кориштење европских правила за 

транспарентност и признавање  

Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

  

Квалитета мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на појединачне учеснике и организације учеснице за 
вријеме и након трајања пројеката  

- изван организација и особа које директно учествују у 
пројекту, на институционалном, локалном, 
регионалном, националном и/или европском нивоу  
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Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 

резултата пројеката у оквиру и изван организација 

учесница  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 

Осим тога, морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 
претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова у категоријама „Важност 
пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 20 бодова у категорији „Квалитета плана и спровођења 

пројекатаˮ).  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

УЧЕСНИЦИ ИЗ НАЈУДАЉЕНИЈИХ РЕГИЈА И ПРЕКОМОРСКИХ ДРЖАВА И ТЕРИТОРИЈА   

У складу с Регулативом о оснивању програма Ерасмус+, у којој се позива да се у спровођењу 

програма у обзир узму ограничења која су посљедица удаљености најудаљенијих регија и 

прекоморских држава и територија (ОЦТ) Европске уније од других држава учесница у програму, 

уведена су посебна правила финансирања како би се олакшало покривање високих трошкова 
путовања за учеснике из најудаљенијих регија и ОЦТ-а који нису довољно покривени 
стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним трошковима 

утврђенима с обзиром на распон удаљености).  

Подносиоцима приједлога пројеката мобилности омогућиће се потраживање финансијске 

подршке за трошкове пута учесника из најудаљенијих регија и ОЦТ-а под ставком „ванредни 

трошкови“ (до највише 80 % укупних прихватљивих трошкова, више прочитајте у одјељку „Која су 
правила финансирања?“). Ова могућност доступна је под условом да подносилац може доказати 

да се у складу са стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним 
трошковима утврђенима с обзиром на распон удаљености) не покрива најмање 70 % путних 

трошкова учесника.      

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

Више обвезних критерија и додатних корисних информација о овој активности налази се у 

Прилогу I овом Водичу. Позивају се заинтересоване организације да пажљиво прочитају 
мјеродавне одјељке овог Прилога прије него што затраже финансијску подршку.   



 

 

  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање   

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе које 
путују као пратња, од мјеста 
поријекла до мјеста у којем се 
спроводи активност и натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 км:   

180 ЕУР по учеснику  На основу удаљености по 
учеснику. Удаљеност се мора 
израчунавањеавати помоћу 
алата Европске комисије за 
израчунавање удаљености 38. 
Подносилац захтјева мора 
навести удаљеност 
једносмјерног путовања како би 
се могао израчунавањеати 
износ бесповратних средстава 
за повратно путовање39   

  

За удаљености између 500 и 1999 км:   

275 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 км:   

360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 км:   

530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 км:   

820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или више:   

1100 ЕУР по учеснику  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани с 

спровођењем активности 

мобилности (осим трошкова живота 

учесника), укључујући припрему 

(наставну, културолошку, језичну), 

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 100. учесника 350 ЕУР по учеснику   

+  након 100. учесника 200 ЕУР по 

додатном учеснику   

На основу броја учесника  

                                                      
38 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

39  На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и ц) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг (275 ЕУР). 
   
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

праћење и подршку учесницима за 

вријеме мобилности, вредновање 

резултата учења  

Појединачна 

подршка   

Трошкови директно повезани с 

трошковима живота учесника и особа 

у пратњи за вријеме трајања 

активности  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 14. дана активности: А3.1 по дану по 

учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 70 

% А3.1 по дану по учеснику  

На основу трајања боравка по 

учеснику (ако је потребно 

укључујући и један дан 

путовања прије почетка 

активности и један дан 

путовања након завршетка  

активности.  

Трошкови 

студија  

Трошкови директно везани уз 

плаћање уписнине   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

70 ЕУР по учеснику по дану   

Највише 700 ЕУР по учеснику у пројекту 

мобилности  

Услов: захтјев за финансијску 

подршку за покривање 

трошкова студија мора бити 

образложен у обрасцу захтјева   



 

 

  

     

   

  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се директно 

односе на учеснике с инвалидитетом 

и особе у пратњи (укључујући 

трошкове пута и дневница,ако су 

оправдани и ако бесповратна 

средства за те учеснике нису 

затражена у оквиру буџетских 

категорија „путовање” и 

„појединачна подршка”).  

Стварни 

трошкови   
100% прихватљивих трошкова   

 

   

Трошкови пружања финансијске 
гаранције, ако је то затражила 
национална агенција.  

  

 
75 % прихватљивих трошкова  

  

  

  

Ванредни 

трошкови  

  

  

  

Високи путни трошкови учесника из 
најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и територија 
(за појединости погледајте одјељак 
„Што бисте још требали знати о овој 
мјери“).  

  

  

Стварни 

трошкови  

  

  

Високи путни трошкови: највише до 80 % 
прихватљивих трошкова    
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ТАБЕЛА 1.   – ПОЈЕДИНАЧНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ)   

Износи зависе од држави у којој се спроводи активност. Свака ће национална агенција – на основу 
објективних и транспарентних критерија – утврдити износе који се примјењују на пројекте 
поднесене у њиховој држави. Ти ће се износи одредити у оквиру распона од најмањег до 

највишег износа наведених у таблици у наставку. Тачни износи биће објављени на интернет 
страници сваке националне агенције.   

  

  

  

Држава прималац  

  

  

Мобилност особља  

Мин.-Макс. (по дану)  

А3.1  

Данска, Ирска, Холандија, Шведска, Уједињен  

Краљевство   
80 – 160   

Белгија, Бугарска, Чешка Република, Грчка, 

Француска,  

Италија, Кипар, Луксембург, Мађарска, Аустрија,  

Пољска, Румунија, Финска, Исланд, Лихтенштајн, 

Норвешка, Турска  

70 – 140   

Њемачка, Шпанија, Латвија, Малта, Португал, 

Словачка, бивша југословенска република 

Македонија    

60 – 120  

Естонија, Хрватска, Литванија, Словенија  50 – 100   

  
   
ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА ОСОБЉЕУ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ   

Овај пројекат мобилности може обухватати једну или више сљедећих активности:  

  

Мобилност особља:  

 подучавање/оспособљавање: овом се активношћу омогућава особљу из организација за 
образовање одраслих да поучавају или воде оспособљавање у партнерској организацији у 
иностранству   

 оспособљавање особља: овом се активношћу подржава стручно усавршавање особља за 
образовање одраслих у облику: а) учествовања у структурисаним курсевима или догађајима 
за оспособљавање у иностранству; б) периода проматрања рада у мјеродавних организацији 
активној у подручју образовања одраслих.   

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ?   

         



 

 

Организације које учествују у пројекту мобилности имају сљедеће улоге и задатке:   

 Организација подносилац приједлога: одговорна за пријаву за пројекат мобилности, 

потписивање уговора о додијели бесповратних средстава и управљање њиме те за 
извјешћивање. Подносилац захтјева може бити координатор конзорција: он води 
национални конзорциј за мобилност партнерских организација у истој држави и његов је циљ 
слање особља које ради у образовању одраслих на активности у иностранство. Координатор 

конзорција такође може, али не нужно, дјеловати као организација пошиљалац.  

 Организација пошиљалац: одговорна за одабир особља и других стручњака у подручју 
образовања одраслих и за њихово слање у иностранство. Организација пошиљалац је 
организација подносилац захтјева или партнерскаорганизација унутар националног 
конзорција за мобилност.   

 Организација прималац: одговорна за примање особља које ради у образовању одраслих из 
других државате понуду програма активности, или има користи од активности тог особља.   

  

Посебна улога организације примаоца овиси о врсти активности и односу с организацијом 
пошиљатељицом. Организација прималац мора бити:   

 организација у којој  се одвија студиј (у случају учествовања у структурисаном студију или 
догађању оспособљавања);  

 партнерска или друга одговарајућа организација у подручју образовања одраслих (у случају 
проматрања на радном мјесту или задатак подучавања). У том случају би организација 

пошиљалац и организација прималац договарају циљеве и активности за вријеме трајања 
боравка у иностранству те права и обавезе сваке странке прије почетка активности.   

  

Програмом Ерасмус+ подржава се сљедећа врста образовне мобилности особља:  

 уграђена је у Европски план развоја за организацију пошиљатељицу (у циљу модернизације 
и интернационализације њихове мисије);  

 одговара јасно дефинисаним развојним потребама особља;   

 попраћена је одговарајућим мјерама одабира, припреме и праћења;    

 осигурава примјерено признавање резултата учења особља које учествује у програму;    

 и осигурава ширење и кориштење резултата учења у организацији.    

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испуњавати пројекат мобилности у 
подручју образовања одраслих како би био прихватљив за бесповратна средства из програма 
Ерасмус+:   
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КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

активности  

Пројекат мобилности у подручју образовања одраслих мора обухватати 
једну или више сљедећих активности:   

подучавање/оспособљавање;  

 оспособљавање 

особља.  

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

Организација учесница може бити:  

 било која јавна или приватна организација активна у подручју 

образовања одраслих  

(дефинисана као организација за образовање одраслих)  

или  

 било која јавна или приватна организација активна на тржишту рада 
или у подручјима образовања, оспособљавања и младих. На примјер, 
таква организација може бити:   

Та организација, на примјер, може бити:  

 школа/институт/центар за образовање одраслих;   

 установа за образовање одраслих с посебним потребама;  

 установа високог образовања (укључујући оне које пружају 

образовне  

прилике за одрасле);  

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 
(укључујући социјална предузећа);  

 социјални партнер или други представник пословног сектора, 
укључујући економске коморе, обртничке/стручне удружења и 
синдикате;  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном 

нивоу;  

 истраживачки институт;  

 фондација;  

 школа/институт/образовни центар;  

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 културна организација, књижница, музеј;  

 тијело које пружа услуге савјетовања у погледу будуће 
каријере, услуге професионалне оријентације и информационе 
услуге.  

Свака организација учесница мора имати пословни настан у држави 

учесници у програму.   

ко може предати 

захтјев?  

 Организација за образовање одраслих која своје особље шаље у 

иностранство;  

 Организација за образовање одраслих која дјелујује као координатор 
националног конзорција за мобилност.  

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.  



 

 

Број организација 

учесница  

У тренутку подношења захтјева за бесповратна средства мора бити 
утврђена само организација пошиљалац.  

Међутим, у случају пројеката које представља национални конзорциј за 
мобилност, сви чланови конзорција морају бити из исте државе учеснице 
у програму и морају бити утврђени у тренутку предавања захтјева за 
бесповратна средства. Конзорциј се мора састојати од барем три 
организације за образовање одраслих.   

У спровођењу пројеката мобилности морају бити укључене најмање двије 

организације (барем једна организација пошиљалац и једна прималац) из 

различитих држава учесница у програму.   

Трајање пројеката:  

1 до 2 године. Подносилац захтјева мора одабрати трајање у фази 

подношења захтјева, на основу циља пројеката и врсте активности чија се 

спровођење планира за вријеме трајања пројеката.  

Трајање 

активности  

Од 2 дана до 2 мјесеца, не укључујући вријеме путовања.  

Најмање два дана морају бити узастопна.  

  
   

  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Учесници активност мобилности морају обављати у иностранству, у другој 

држави учесници програма.  

Прихватљиви 

учесници  

Особље које се бави образовањем одраслих које је у радном односу 

сорганизацијамапошиљалацма из подручја образовања одраслих, те 

њихово особље укључено у стратешки развој организације.  

Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилац има 

пословни настан.  

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 2. 
фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између  1. јуна и 31. децембра исте године.  

Могући накнадни рок:  

Националне агенције могу организовати други круг подношења захтјева 
ако средства остану неискориштена, а на који ће се такође примјењивати 
правила утврђена овим водичем. Националне агенције такву ће могућност 
огласити путем својих мрежних страница.  

У случају организирања другог круга за подношење захтјева, подносилаци 

су дужни свој захтјев за бесповратним средствима предати до 4. октобра 

12:00 (подне по бриселском времену)за пројекте чија спровођење 

започиње између 1. јануара и 31. маја сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте Дио В овог Водича за појединости о томе како се пријавити.  

Остали критерији  

Организација за образовање одраслих или национални конзорциј за 

мобилност организација за образовање одраслих могу се пријавити само 

једном у сваком кругу одабира. Међутим, организација за образовање 

одраслих може бити дио неколико конзорција или координирати 

неколико конзорција који подносе захтјев у исто вријеме.   
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Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:   

  

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве активности (види одјељак „Који су 

циљеви пројеката мобилнос- 

тиˮ)  

- потребе и циљеве организација учесница и 

појединих учесника Степен до којег приједлог може:  

- производити висококвалитетни резултати учења 

за учеснике  

- јачати капацитет и међународни досег 

организација учесница  

Квалитет плана и спровођења 
активности  
(највише 40 бодова)  

  

  

  Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза пројеката 

приједлога пројеката  

(припрема, спровођење активности мобилности и 

праћење)  

Досљедност између циљева пројеката и предложених 

активности  

Квалитет Европског плана развоја организације 

подносилацице  

Квалитет практичних рјешења, начина управљања и 

подршке  

Квалитет припреме која је осигурана учесницима  

Квалитет рјешења за признавање и вредновање 
резултата учења те досљедно кориштење европских 
правила за транспарентност и признавање  

Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 
учесника у активностима мобилности  

Ако је примјењиво, квалитет активности сарадње и 

комуникације између организација учесница, те с 

другим мјеродавним заинтересованим странама  

 

  

 

 Квалитет мјера за оцјењивање резултата пројеката  

 Могући учинак пројеката:  

Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

- на учеснике и организације учеснице за вријеме и након 
трајања пројеката  

- изван организација и особа које директно учествују у 

пројекту, на институционалној, локалном, регионалном, 

националном и/или европском нивоу  

 Примјереност и квалитет мјера усмјерених на ширење 

резултата пројеката у оквиру и изван организација учесница  

  



 

 

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 

Осим тога, морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 

претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова у категоријама „Важност 
пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 20 бодова у категорији „Квалитета плана и спровођења 
пројекатаˮ).  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

УЧЕСНИЦИ ИЗ НАЈУДАЉЕНИЈИХ РЕГИЈА И ПРЕКОМОРСКИХ ДРЖАВА И ТЕРИТОРИЈА   

У складу с Регулативом о оснивању програма Ерасмус+, у којој се позива да се у спровођењу 
програма у обзир узму ограничења која су посљедица удаљености најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и територија (ОЦТ) Европске уније од других држава учесница у програму, 
уведена су посебна правила финансирања како би се олакшало покривање високих трошкова 

путовања за учеснике из најудаљенијих регија и ОЦТ-а који нису довољно покривени 

стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним трошковима 

утврђенима с обзиром на распон удаљености).  

Подносиоцима приједлога пројеката мобилности омогућиће се потраживање финансијске 
подршке за трошкове пута учесника из најудаљенијих регија и ОЦТ-а под ставком „ванредни 
трошкови“ (до највише 80 % укупних прихватљивих трошкова, више прочитајте у одјељку „Која су 

правила финансирања?“). Ова могућност доступна је под условом да подносилац може доказати 

да се у складу са стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним 
трошковима утврђенима с обзиром на распон удаљености) не покрива најмање 70 % путних 

трошкова учесника.      

  

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

Више обавезних критерија и додатних корисних информација о овој активности налази се у 

Прилогу I овом Водичу. Позивају се заинтересоване организације да пажљиво прочитају 
мјеродавне одјељке овог Прилога прије него што затраже финансијску подршку.  

  



 

 

  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање   

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе које 
путују као пратња, од мјеста 
поријекла до мјеста у којем се 
спроводи активност и натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 км:   

180 ЕУР по учеснику  На основу удаљености по 
учеснику. Удаљеност се мора 
израчунавањеавати помоћу 
алата Европске комисије за 
израчунавање удаљености 40 . 
Подносилац захтјева мора 
навести удаљеност 
једносмјерног путовања како 
би се могао израчунавањеати 
износ бесповратних средстава 
ЕУ-а за повратно путовање. 41   

  

За удаљености између 500 и 1999 км:   

275 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 км:   

360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 км:   

530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 км:   

820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или више:   

1100 ЕУР по учеснику  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани с 

спровођењем активности 

мобилности (осим трошкова живота 

учесника), укључујући припрему 

(наставну, културолошку, језичну), 

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 100. учесника 350 ЕУР по учеснику   

+  након 100. учесника 200 ЕУР по 

додатном учеснику   

На основу броја учесника  

                                                      
40 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

41 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
         

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

праћење и подршку учесницима за 

вријеме мобилности, вредновање 

резултата учења  

Појединачна 

подршка   

Трошкови директно повезани с 

трошковима живота учесника и 

особа у пратњи за вријеме трајања 

активности  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

до 14. дана активности: А4.1 по дану по 

учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 70 

% А4.1 по дану по учеснику  

На основу трајања боравка по 

учеснику (ако је потребно 

укључујући и један дан 

путовања прије почетка 

активности и један дан 

путовања након завршетка  

активности.  

Трошкови 

студија  

Трошкови директно везани уз 

плаћање уписнине   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

70 ЕУР по учеснику по дану   

Највише 700 ЕУР по учеснику у пројекту 

мобилности  

Услов: захтјев за финансијску 

подршку за покривање 

трошкова студија, трошкова за 

посебне потребе и ванредних 

трошкова мора бити  



 

 

     

    образложен у обрасцу захтјева.  

  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се директно 

односе на учеснике с 

инвалидитетом и особе у пратњи 

(укључујући трошкове пута и 

дневница,ако су оправдани и ако 

бесповратна средства за те учеснике 

нису затражена у оквиру буџетских 

категорија „путовање” и 

„појединачна подршка”).  

Стварни 

трошкови   
100% прихватљивих трошкова     

Ванредни 

трошкови  

Трошкови пружања финансијске 
гаранције, ако је то затражила 
национална агенција.  

  

  

  

Високи путни трошкови учесника из 

најудаљенијих регија и 

прекоморских држава и територија 

(за појединости погледајте одјељак 

„Што бисте још требали знати о овој 

мјери“).  

Стварни 

трошкови  

75 % прихватљивих трошкова  

  

  

  

Високи путни трошкови: највише до 80 % 

прихватљивих трошкова  

  

  



 

 

 

  



 

 

  

ТАБЕЛА 1.   – ПОЈЕДИНАЧНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност. Свака ће национална агенција – на 
основу објективних и транспарентних критерија – утврдити износе који се примјењују на 
пројекте поднесене у њиховој држави. Ти ће се износи одредити у оквиру распона од најмањег 
до највишег износа наведених у таблици у наставку. Тачни износи биће објављени на интернет 
страници сваке националне агенције.   

  

  

  

Држава прималац  

  

  

Мобилност особља  

Мин.-Макс. (по дану)  

А4.1  

Данска, Ирска, Холандија, Шведска, Уједињено  

Краљевство   
80 – 160   

Белгија, Бугарска, Чешка Република, Грчка, 

Француска,  

Италија, Кипар, Луксембург, Мађарска, Аустрија,  

Пољска, Румунија, Финска, Исланд, Лихтенштајн, 

Норвешка, Турска  

70 – 140   

Њемачка, Шпанија, Латвија, Малта, Португал, 

Словачка, бивша југословенска република 

Македонија    

60 – 120  

Естонија, Хрватска, Литванија, Словенија  50 – 100   

    

  

ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА МЛАДЕ И ОСОБЕ КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА   

Главни буџет за ову мјеру додјељује се за подршку транснационалним активностима у којима 

учествују организације и учесници из држава учесница у програму. Међутим, око 25 % буџета 
који је доступан за ову мјеру може се користити за финансирањемеђународних активности у 
којима учествују организације и учесници из држава учесница у програму и партнерских држава 
у сусједству ЕУ-а (регије од 1. до 4.; видјети одјељак „Прихватљиве државе” у дијелу А овог 

водича).  

Овим пројектом мобилности могу бити обухваћене једна или више сљедећих активности:   
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Мобилност младих људи:  

 Размјене младих:   

Размјенама младих омогућава се групама које чине најмање двије младеособе из различитих 
земаља да се састају и заједно живе до 21 дан. За вријеме размјене младих, учесници, уз 
подршку водитеља групе, заједнички спроводе програм рада (мјешавине радионица, вјежби, 
расправа, играња улога, симулација, активности на отвореном итд.) који су осмислили и 
припремили прије Размјене. Размјенама младих омогућава се младим људима да: развијају 
компетенције; постану свјесни друштвено важних тема/тематских подручја; откривају нове 
културе, навике и начине живота, углавном путем сарадничког учења; јачају вриједности као што 
је солидарност, демократија, пријатељство итд. Поступак учења у оквиру Размјене младих одвија 
се на основу метода неформалног образовања.Размјерно кратко трајање размјене повољно је за 
укључивање младих који имају мање могућности. Размјена младих пружа могућност искуства 
међународне мобилности у сигурном окружењу групе уз могућност укључености одговарајућег 
броја водитеља групе који се брину за учеснике. Размјена младих такође може бити прикладно 
окружење за расправу и учење о питањима социјалне укључености и различитости. Размјене 
младих заснивају се на транснационалном сарадњи између двије или више организација 
учесница из различитих земаља и изван Европске уније.     
Сљедеће активности нису прихватљиве за бесповратна средства у оквиру Размјене младих: 
академска студијска путовања; активности размјене усмјерене на остваривање финансијске 
добити; активности размјене које се сматрају туризмом; фестивали; путовања на годишњи 
одмор; турнеје с наступима  
 Европска волонтерска служба:   

Путем ове активности омогућава се младим људима у доби између 17 и 30 година да изразе своју 
особну посвећеност путем неплаћеног добровољног рада с пуним радним временом у периоду 
до 12 мјесеци у некој другој држави унутар или изван Европске уније. Млади волонтери имају 
прилику придонијети свакодневном раду организација које се баве информацијама и 
политикама за младе, особном и социјалном и образовном развоју младих, грађанским 
иницијативама, социјалној скрби, укључивању особа у неповољном положају, околишу, 
програмима неформалног образовања, ИКТ-у и медијској писмености, култури и креативности, 
развојној сарадњи и слично.Млади који имају мање могућности могу примити додатну подршку 
у циљу омогућавања њихова учествовања. Такође ће им се омогућити учествовање у ЕВС-у у 
краћем временском периоду (од двије седмице навише).  
  

Пројекат може укључивати између 1 и 30 волонтера који могу волонтирати самостално или у 

групи.  

Организације учеснице одговорне су за:   

o плаћање трошкова живота, смјештај и локални превоз волонтера;    

o планирање задатак и активности за волонтере које су у складу с квалитативним 

начелима Европске волонтерске службе, како је описано у Повељи ЕВС-а;  

o пружање трајне подршке волонтерима у раду, језичке подршке, личне и 

административне подршке за цијело вријеме трајања активности.   

Учествовање у активности ЕВС-а мора за волонтере бити бесплатно, осим могућег доприноса за 
путне трошкове (ако бесповратним средствима програма Ерасмус+ ти трошкови нису у 
потпуности покривени) те додатне трошкове који нису повезани са спровођењем активности. 
Нужни трошкови учествовања волонтера у активности ЕВС-а обухваћени су бесповратним 
средствима Ерасмуса+ или другим средствима које осигуравају организације учеснице.  
Уз подршке коју волонтерима пружају организације учеснице, националне агенције и 

регионални САЛТО-и организују циклус оспособљавања и оцјењивања 42   у којем мора 

                                                      
42  Појединости можете прочитати у документу „Смјернице за циклус оспособљавања и оцјењивања и минимални 

стандарди квалитете за ЕВС“ 
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf  

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf


 

 

учествовати сваки волонтер и који се састоји од: а) оспособљавања по доласку за волонтерске 

службе у трајању од два мјесеца и више; б) средњорочног оцјењивања,  

 

за волонтирање у трајању од 6 мјесеци и више.  

Сљедеће се активности не сматрају Европском волонтерском службом у оквиру програма 
Ерасмус+: повремено, неструктурисано волонтирање на пола радног времена; рад у предузећу; 

плаћени рад; рекреативна или туристичка активност; курс језика; искориштавање јефтине радне 

снаге; период студирања или стручног оспособљавања у иностранству.  

Мобилност особа које раде с младима:   

 Оспособљавање и умрежавања особа које раде с младима:   

Овом се активношћу подржава стручно усавршавање особа које раде с младима спровођењем 

активности као што су транснационални/међународни семинари, курсеви оспособљавања, 

догађања за успостављање контакта, студијске посјете итд. или периода проматрања рада у 

организацији у иностранству активној у подручју младих. Све те активности организују 

организације учеснице у пројекту. Учествовање особа који раде с младима у оваквим 
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активностима придоноси јачању способности њихових организација. Резултате учења потребно 

је даље ширити. 

Током 2016. године у одабиру пројеката нагласак ће ставити на:   

 укључивању маргинализованих младих људи, промовисање различитости, 

међукултуралном и међурелигијском дијалогу, заједничким вриједностима слободе, 
толеранције и поштивања људских права као и на пројекте којима се унапређује медијска 

писменост, критичко мишљење и иницијатива код младих људи, као и  

 развијање компетенција и метода код особа које раде с младима потребних за преношење 
основних заједничких друштвених вриједности, нарочито младим особама до којих је тешко 

допријети, те превенције насилне радикализације младих.     

  

С тим у вези, а узимајући у обзир критични контекст у Европи те чињеницу да рад младих, 

неформалне активности учења и волонтерство могу у значајној мјери помоћи у одговарању на 
потребе избјеглица, азиланата и миграната и/или јачању свијести о овом питању у локалним 

заједницама, особит ће се нагласак такође ставити на подржавање пројеката младих који 

укључују или су усмјерени на избјеглице/азиланте и мигранте.    

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ?   

Организације које учествују у пројекту мобилности имају сљедеће улоге и задатке:   

 Координатор пројеката мобилности младих: подношење захтјева за цијели пројекат у име 

партнерских организација.  

 Организација пошиљалац: одговорна за слање младих људи и особа које раде с младима у 
иностранство (то укључује: практичну организацију; припрему учесника прије одласка; 

пружање подршке учесницима у свим фазама пројеката).    

 Организација прималац: одговорна за организацију активности, развој програма активности 

за учеснике у сарадњи са учесницима и партнерским организацијама, пружање подршке 
учесницима у свим фазама пројеката.    

  

Млади волонтери који учествују у Европском волонтерској служби у трајању од два мјесеца или 
дуже могу добити језичку подршку. Језичка подршка путем интернета поступно ће се уводити 
током спровођења програме. Њу је Европска комисија ставила на раполагање прихватљивим 

учесницима за оцјену њиховог знања страних језика и како би понудила, ако је потребно, 
најприкладније учење језика прије и/или током мобилности (за више појединости, види Прилог 

И. овом Водичу).  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које пројекат мобилности мора испунити како би био 
прихватљив за бесповратна средства из програм Ерасмус+:  

ОПШТИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   
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Прихватљиве 

активности  

Пројекат мобилности младих мора обухватати једну или више сљедећих 

активности:   

 размјене младих;  

 Европску волонтерску службу;  

 оспособљавање и умрежавање особа које раде с младима.  

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

Организација учесница може бити:   

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 Европски НВО за младе;  

 социјално предузеће;    

 јавно тијело на локалном нивоу;  

 група младих људи активних у подручју рада с младима, али не нужно 
у контексту организације младих (тј. неформална група младих људи)     

као и:  

 јавно тијело на регионалном или националном нивоу43;  

 удружење регија;  

 Европска групација за територијалну сарадњу;  

 тијело које остварује добит и које је активно у подручју корпоративне 
социјалне одговорности  

с пословним настаном у држави учесници у програму или у партнерској 

држави у сусједству ЕУ (регије од 1. до 4.; види одјељак „Прихватљиве 

државеˮ у дијелу А овог водича).   

ко може предати 

захтјев?  

Захтјев може предати организација учесница или група50 с пословним 

настаном у држави учесници у програму. Ова организација подноси 

захтјев у име свих организација које учествују у пројекту.   

Пројекат мобилности младих финансира се на посебан начин (види 
одјељак „правила финансирањаˮ) ако је подносилац:  

 јавно тијело на регионалном или националном нивоу44;  

 удружење регија;  

 Европска групација за територијалну сарадњу;  

 тијело које зарађује добит и које је активно у подручју корпоративне 

социјалне одговорности.  

                                                      
43 У овом се контексту јавним тијелом на националном или регионалном нивоу сматра јавно тијело које 1) пружа 

услуге или има управно подручје надлежности којим је обухваћен цијели национални или регионални териториј и б) 

има монопол, у смислу да нема других тијела која обављају исте функције у држави или регији (типични примјери: 

министарства, државе агенције, регионална јавна тијела итд.). У том су смислу, школе, универзитети или остала тијела, 

чак и ако су успостављена националним правом, искључена из те категорије и квалифицирају се као јавна тијела на 

националној разини.  50  

 У случају неформалне скупине, један од чланова групе који има најмање 18 година преузима улогу представника и 

преузима одговорност у име групе) 
 
44 Видјети претходну напомену.   
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Број и профил 

организација 

учесница  

Активност мобилност транснационална је активност и укључује барем 
двије организације учеснице (организацију пошиљатељицу и 
организацију примаоца) из различитих држава. Ако је пројектом 
мобилности младих предвиђена само једна активности, координатор 
мора дјеловати и као организација пошиљалац или прималац, осим ако је 
посриједи Европска волонтерска служба. Ако је пројектом мобилности 
предвиђено више од једне активности, координатор пројеката може, али 
не мора, дјеловати као организација пошиљалац или прималац. 
Координатор ни у којем случају не може бити организација из партнерске 
државе која се налази у сусједству ЕУ.  

Активности у државама учесницама у програму:  све организације 
учеснице морају бити из државе учеснице у програму.  

Активности с партнерским државама у сусједству ЕУ:  активност мора 

укључивати барем једну организацију судионицу из државе учеснице у 

програму и једну организацију учесницу из партнерске државе у 

сусједству ЕУ.  

Трајање пројеката:  од 3 до 24 мјесеца  

Коме предати 

захтјев?   

Националном агенцији државе у којој организација подносилац има 

пословни настан.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за додјелу бесповратних средстава до 
сљедећих датума:   

 2. фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између 1. маја и 30. септембра исте године;  

 26. априла у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија  

спровођење започиње између 1. августа и 31. децембра исте године;  

 4. октобра у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње између 1. јануара и 31. маја сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте Дио В овог Водича за појединости о томе како се пријавити.  

Остали критерији  
Распоред за сваку активност која се планира у оквиру пројеката мора се 

приложити уз образац захтјева.   

ДОДАТИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА РАЗМЈЕНЕ МЛАДИХ   

Трајање активности  Од 5 до 21 дан, не укључујући вријеме путовања   

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активност се мора спроводити у држави једне од организација учесница.      

Прихватљиви 

учесници  

Млади људи у доби између 13 и 30 година 52 који су резиденти држава у 

којима се налазе организације пошиљаоци и примаоци. Водитељи група 
53 који учествују у програмима Размјене младих морају имати најмање 18 

година.  
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Број учесника и 

састав националних 

група  

Најмање 16 и највише 60 учесника (водитељи група нису укључени).  

Најмање 4 учесника по групи (водитељи група нису укључени).  

Свака национална група мора имати барем једног водитеља групе.   

Остали критерији  

Веза са државом која финансира Размјену младих:  

Како би се задржала јасна веза с државом у којој се налази национална 
агенција, барем једна од организација пошиљалац или организација 
прималац у свакој активности мора бити из државе у којој се налази 
национална агенција којој је поднесен захтјев.  

Унапријед планирана посјета (АПВ):  

Ако је у пројекту предвиђен АПВ, морају се поштовати сљедећи критерији 

прихватљивости:   

 трајање АПВ-а: највише 2 дана (без путовања);    

 број учесника: 1 учесник по групи. Број учесника може се повећати на 

2 под условом да је барем 1 од учесника млада особа која учествује у 

активности.   

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ЕВРОПСКУ ВОЛОНТЕРСКУ СЛУЖБУ   

 Све организације учеснице које су укључене у активност Европске 

волонтерске службе морају имати ваљану акредитацију ЕВС-а (за више 

информација погледајте одјељак о ЕВС-у у Прилогу I овом Водичу). 

Акредитација   

                                                  

Треба узети у обзир сљедеће:    

• доња добна граница – учесници морају имати навршене најмање године у тренутку 

почетка спровођења активности.  

• горња добна граница – учесници не смију бити старији од наведене горње добне 

границе у тренутку рока за предавање приједлога.   

Водитељ група одрасла је особа која се придружила младим људима који учествују у програму 

Размјене младих ради осигурања њиховог учинковитог учења, заштите и сигурности.   

Трајање активности  

Дуготрајне активности ЕВС-а: од 2 до 12 мјесеци, не укључујући вријеме 

путовања.  

Краткотрајне активности ЕВС-а: од 2 седмице до 2 мјесеца, не укључујући 
вријеме путовања. Услов: краткотрајне активности ЕВС-а могу се 
организовати за активности које укључују најмање десет волонтера који 
волонтерску службу обављају заједно (групна служба) или у случају када у 
активности ЕВС-а учествује једнак број или већина младих који имају 
мање могућности.    

  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Волонтер из државе учеснице у програму мора обављати своју активност 
у другој држави учесници у програму или у партнерској држави у сусједству 
ЕУ.   
  

Волонтер из партнерске државе у сусједству ЕУ мора обављати своју 

активност у држави учесници у програму  
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Прихватљиви 

учесници  

Млади људи у доби између 17 и 30 година45 који су резиденти државе у 

којој се налази организација пошиљалац.   

Волонтер може учествовати само у једној Европском волонтерској 

служби46 . Изузетак: волонтери који су учествовали у активности ЕВС-а у 

трајању од највише 2 мјесеца могу учествовати у додатној Европском 

волонтерској служби.   

Број учесника:  Највише 30 волонтера за цијели пројекат.   

Остали критерији  

Како би се задржала јасна веза с државом у којој се налази национална 
агенција, барем једна од организација пошиљалац или организација 
прималац у свакој активности мора бити из државе у којој се налази 
национална агенција којој је поднесен захтјев.  

Унапријед планирани посјет (АПВ): само за ЕВС-ове у којима учествују 
млади људи у неповољном положају.  

Ако је у пројекту предвиђен АПВ, морају се поштовати сљедећи критерији 

прихватљивости:  

 трајање АПВ-а: највише 2 дана (без путовања);  

 број учесника: 1 учесник по групи. Број учесника може се повећати на 

2 под условом да је барем 1 од учесника млада особа која учествује у 

активности.   

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА   

Трајање активности  
Од 2 дана до 2 мјесеца, не укључујући вријеме путовања.  

Најмање два дана морају бити узастопна.  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активност се мора спроводити у држави једне од организација учесница.   

Прихватљиви 

учесници  

Нема добне границе. Учесници морају бити резиденти државе у којој се 

налази организација пошиљалац или прималац.    

Број учесника:  
До 50 учесника (укључујући, ако је примјењиво, водитеље тренинга и 

фацилитаторе) у свакој активности планираној у оквиру пројеката.    

Остали критерији  

Како би се задржала јасна веза с државом у којој се налази национална 
агенција, барем једна од организација пошиљалац или организација 
прималац у свакој активности мора бити из државе у којој се налази 
национална агенција којој је поднесен захтјев.  

  

  

Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 

и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

  

                                                      
45 Видјети претходну биљешку за добне границе 
46 Ово се примјењује на ЕВС-е у оквиру програма Ерасмус+ и претходних програма 
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КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:   

  

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве активности (види одјељак „Који су циљеви 

пројеката мобилнос- 

тиˮ)  

- потребе и циљеве организација учесница и појединих 

учесника Степен до којег је приједлог примјерен за:  

- укључивање младих у неповољном положају, 
укључујући избјеглице, азиланте и мигранте;  

- промовисање различитости, међукултуралног и 
међурелигијског дијалога, заједничких вриједности 
слободе, толеранције и поштовања људских права 
као пројеката којима се унапрјеђује медијска 
писменост, критичко мишљење и иницијатива код 
младих људи;  

- развијање компетенција и метода код особа које 
раде с младима потребних за преношење основних 
заједничких друштвених вриједности, нарочито 
младим особама до којих је тешко допријети, те 
спрјечавање насилне радикализације младих.  

  

   Степен до којег је приједлог примјерен за:  

- остваривање висококвалитетних резултата учења за 

учеснике  

- јачање капацитета и међународног досега 
организација учесница  

  

Квалитет плана и спровођења 
активности  
(највише 40 бодова)  

  

  

  Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза пројеката 

приједлога пројеката  

(припрема, спровођење активности мобилности и 

праћење)  

Досљедност између циљева пројеката и предложених 

активности  

Квалитет практичних рјешења, начина управљања и 

подршке  

Квалитет припреме која је осигурана учесницима  

Квалитет предложених партиципативних метода 
неформалног учења и активно учествовање младих људи 
на свим разинама пројеката.  

Квалитет рјешења за признавање и вредновање 
резултата учења те досљедно кориштење европских 
правила за транспарентност и признавање  

Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 
учесника у активностима мобилности  
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У случају активности с партнерским државама у 
сусједству ЕУ, уравнотежена заступљеност организација 
из програмских и партнерских држава  

Квалитет сарадње и комуникације између организација 

учеснице те с другим мјеродавним заинтересованим 

странама.  

Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице за вријеме и 

након трајања пројеката  

- изван организација и особа које директно учествују у 
пројекту, на институционалном, локалном, 
регионалном, националном и/или европском нивоу  

Примјереност и квалитет мјера усмјерених на ширење 

резултата пројеката у оквиру и изван организација 

учесница  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 

претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова у категоријама „Важност 
пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 20 бодова у категорији „Квалитета плана и спровођења 
пројекатаˮ).  

  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

УЧЕСНИЦИ ИЗ НАЈУДАЉЕНИЈИХ РЕГИЈА И ПРЕКОМОРСКИХ ДРЖАВА И ТЕРИТОРИЈА   

У складу с Регулативом о оснивању програма Ерасмус+, у којој се позива да се у спровођењу 
програма у обзир узму ограничења која су посљедица удаљености најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и територија (ОЦТ) Европске уније од других држава учесница у програму, 

уведена су посебна правила финансирања како би се олакшало покривање високих трошкова 
путовања за учеснике из најудаљенијих регија и ОЦТ-а који нису довољно покривени 
стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним трошковима 
утврђенима с обзиром на распон удаљености).  

Подносиоцима приједлога пројеката мобилности омогућиће се потраживање финансијске 
подршке за трошкове пута учесника из најудаљенијих регија и ОЦТ-а под ставком „ванредни 
трошкови“ (до највише 80 % укупних прихватљивих трошкова, више прочитајте у одјељку „Која 
су правила финансирања?“). Ова могућност доступна је под условом да подносилац може 
доказати да се у складу са стандардним правилима финансирања (на основу доприноса 
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јединичним трошковима утврђенима с обзиром на распон удаљености) не покрива најмање 70 
% путних трошкова учесника.      

  

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

Више обавезних критерија и додатних корисних информација о овој активности налази се у 
Прилогу I овом Водичу. Моле се заинтересиране организације да пажљиво прочитају мјеродавне 
одјељке овог Прилога прије него што затраже финансијску подршку.   
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КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

А) РАЗМЈЕНЕ МЛАДИХ   

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе 
које путују као пратња, од 
мјеста поријекла до мјеста у 
којем се спроводи активност и 
натраг.  

  

Осим тога, ако је примјењиво, 

за путне трошкове за Унапријед 

планирани посјет.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 10 и 99 

км:  20 ЕУР по учеснику  
На основу удаљености по 
учеснику. Удаљеност се мора 
израчунавањеавати помоћу 
алата Европске комисије за 
израчунавањеавање 
удаљености 47. Подносилац 
захтјева мора навести 
удаљеност једносмјерног 
путовања како би се могао 
израчунавањеати износ 
бесповратних средстава за 
повратно путовање. 48   
  

За удаљености између 100 и 499 

км:  80 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 500 и 1999 

км:  170 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 

км:  270 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

км:  400 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

км:  620 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или 

више:  830 ЕУР по учеснику  

                                                      
47 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm     

48 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани с 

спровођењем активности 

мобилности   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

А5.1  по дану активности по учеснику49   

На основу трајања активности 
по учеснику (ако је потребно 
укључујући и један дан 
путовања прије почетка 
активности и један дан  
путовања након завршетка 

активности).  

       

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се 

директно односе на учеснике с 

инвалидитетом и особе у 

пратњи (укључујући трошкове 

пута и дневница,ако су 

оправдани и ако бесповратна 

средства за те учеснике нису 

затражена у оквиру буџетских 

категорија „путовање” и 

„појединачна подршка”).  

Стварни трошкови   100% прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за финансијску 
подршку за покривање 
трошкова за посебне потребе 
те ванредних трошкова мора 
бити образложен у обрасцу 
захтјева.  

  

                                                      
49 Укључујући вође група и особе у пратњи 
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Ванредни 

трошкови  

Трошкови виза и повезани 
трошкови, трошкови дозвола 
боравка, вакцина.     

Трошкови за подржавање 
учествовања ученика у 
неповољнијем положају под 
једнаким условима (осим 
путних трошкова и трошкова 
организационе подршке за 
учеснике и особе у пратњи).  

Трошкови смјештаја учесника 
за вријеме Унапријед 
планираног посјета.  

Трошкови пружања 
финансијске гаранције, ако је то 
затражила национална 
агенција.  

Високи путни трошкови 

учесника из најудаљенијих 

регија и прекоморских држава 

и територија (за више 

информација, прочитајте 

одјељак „Што бисте још 

требали знати о овој мјери“)  

Стварни трошкови   

Трошкови финансијске гаранције: 75 % 
прихватљивих трошкова  
Остали трошкови: 100% прихватљивих 

трошкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Високи путни трошкови: највише 80 % 

прихватљивих трошкова   

  

  

Б) ЕВРОПСКА ВОЛОНТЕРСКА СЛУЖБА   

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  
Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе које 

За удаљености између 100 и 499 

км: 180 ЕУР по учеснику  
На основу удаљености по учеснику 
Удаљеност се мора израчунавањеавати 
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путују као пратња, од мјеста 
поријекла до мјеста у којем се 
спроводи активност и натраг.  

  

Осим тога, ако је примјењиво, за 

путне трошкове за Унапријед 

планирани посјет.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 500 и 1999 

км:  275 ЕУР по учеснику  

помоћу алата Европске комисије за 
израчунавањеавање удаљености 50. 
Подносилац захтјева мора навести 
удаљеност једносмјерног путовања како 
би се могао израчунавањеати износ 
бесповратних средстава за повратно 
путовање. 51   

  

За удаљености између 2000 и 2999 

км:  360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

км: 530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

км: 820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или 

више:  1100 ЕУР по учеснику  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани с 

спровођењем активности 

мобилности   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

ЕВС трајања краћег од 2 мјесеца: А5.2 по 
дану по учеснику  
+  

ЕВС у трајању од 2 до 12 мјесеци: А5.3 по 

мјесецу по учеснику  

На основу трајања боравка по учеснику 

(ако је потребно укључујући и један 

дан путовања прије почетка 

активности и један дан путовања након 

завршетка активности.  

Појединачна 

подршка   

„Џепарац” волонтеру за додатне 

личне трошкове.    

Допринос 

јединичним 

трошковима  

ЕВС трајања краћег од 2 мјесеца: А5.4 по 
дану по учеснику  
+  

ЕВС у трајању од 2 до 12 мјесеци: А5.5 по 

мјесецу по волонтеру  

На основу трајања боравка по учеснику  

Језичка 

подршка  

Трошкови повезани с потпором 

која се нуди учесницима – прије 

одласка или за вријеме 

активности  – у циљу побољшања 

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Само за активности у трајању од 2 до 12 
мјесеци:  
150 ЕУР по учеснику којем је потребна 

језичка подршка  

Услов: подносиоци морају затражити 

подршку на језику активности, на основу 

потреба учесника за језицима који нису 

                                                      
50 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

51 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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знања језика који ће користити 

за вријеме волонтирања   

понуђени у оквиру Језичке подршке на 

интернету програма Ерасмус+.   

Подршка за 

посебне 

потребе  

Трошкови дневница особа у 
пратњи и путни трошкови, ако су 
оправдани и ако бесповратна 
средства за те учеснике нису 
затражена у оквиру буџетске 
категорије „путовање”.   

Додатни трошкови који се 

директно односе на учеснике с 

инвалидитетом (укључујући 

трошкове пута и дневница,ако су 

оправдани и ако бесповратна 

средства за те учеснике нису 

затражена у оквиру буџетских 

категорија „путовање” и 

„организациона подршка”).  

Стварни 

трошкови   
100% прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за финансијску подршку 

за посебне потребе мора бити 

образложен у обрасцу захтјева   
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Ванредни 

трошкови  

Трошкови виза и повезани 
трошкови, трошкови дозвола 
боравка, вакцина.   

Трошкови за подржавање 
учествовања младих у 
неповољном положају под 
једнаким условима, укључујући 
трошкове посебне припреме и 
појачаног менторства (осим 
путних трошкова и трошкова 
организацијске подршке за 
учеснике и особе у пратњи).   

Трошкови смјештаја учесника за 
вријеме Унапријед планиране 
посјете.  

Трошкови пружања финансијске 
гаранције, ако је то затражила 
национална агенција.  

Високи путни трошкови учесника 
из најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и 
територија (за више 
информација, прочитајте 
одјељак „Што бисте још требали 
знати о овој мјери“)  

  

Стварни 

трошкови   

Трошкови финансијске гаранције: 75 %  

прихватљивих трошкова  

Остали трошкови: 100% прихватљивих 

трошкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Високи путни трошкови: до 80 % 

прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за финансијску подршку 

за покривање ванредних трошкова мора 

бити образложен у обрасцу захтјева.   

 

 

В) МОБИЛНОСТ ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА   

П рихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  
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Путовање  

Допринос за путне трошкове  Допринос 

јединичним 

трошковима   

За удаљености између 100 и 499 

км:  180 ЕУР по учеснику  

На основу удаљености по 

учеснику Удаљеност се мора 

израчунавањеавати  

 

 учесника, укључујући особе 
које путују као пратња, од 
мјеста поријекла до мјеста у 
којем се спроводи активност и 
натраг.  

  

 За удаљености између 500 и 1999 

км:  275 ЕУР по учеснику  

помоћу алата Европске 
комисије за израчунавање 
удаљености 52. Подносилац 
захтјева мора навести 
удаљеност једносмјерног 
путовања како би се могао 
израчунавањеати износ 
бесповратних средстава за 
повратно путовање. 53   

  

За удаљености између 2000 и 2999 

км:  360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

км:  530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

км:  820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или 

више:  1100 ЕУР по учеснику  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани 

са спровођењем активности 

мобилности.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

А5.6  по дану активности по учеснику 

Највише 1 100 ЕУР по учеснику63   

На основу трајања боравка по 

учеснику (ако је потребно 

укључујући и један дан 

путовања прије почетка 

активности и један дан 

путовања након завршетка  

активности.  

                                                      
52 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

53 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 

       63 Укључујући водитеље оспособљавања, фацилитаторе, особе у пратњи 
.    

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се 
директно односе на учеснике 
с инвалидитетом и особе у 
пратњи (укључујући трошкове 
пута и дневница,ако су 
оправдани и ако бесповратна 
средства за те учеснике нису 
затражена у оквиру буџетских 
категорија „путовање” и 
„организациона подршка”).  

  

  

Стварни трошкови   100% прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за финансијску 

подршку за покривање 

трошкова за посебне потребе 

те ванредних трошкова мора 

бити образложен у обрасцу 

захтјева   

Ванредни 

трошкови  

Трошкови виза и повезани 
трошкови, трошкови дозвола 
боравка, вакцина.  

Трошкови пружања 
финансијске гаранције, ако је 
то затражила национална 
агенција.  

  

  

Високи путни трошкови 
учесника из најудаљенијих 
регија и прекоморских држава 
и територија (за више 
информација, прочитајте 
одјељак „Што бисте још 
требали знати о овој мјери“)  

  

  

  

Стварни трошкови   

Трошкови финансијске гаранције: 75 % 
прихватљивих трошкова  
Остали трошкови: 100% прихватљивих 

трошкова  

  

  

  

  

  

Високи путни трошкови: до 80 % 

прихватљивих трошкова  

  

 

  



  

 

Г) ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ/МЈЕСЕЦУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност мобилности. За пројекте које су 

предложили: јавно тијело на регионалном или националном нивоу; удружење регија; Европска 
групација за територијалну сарадњу; тијело које зарађује добит активно у подручју корпоративне 

социјалне одговорности, наведени износи смањују се за 50 %.  

  

  

  

  

  

Размјене младих 

(ЕУР по дану)  

Европска волонтерска служба  
  

Мобилност 
особа које 

раде с 
младима  

(ЕУР по дану)  

14 до 59 дана  

(ЕУР по дану)  

2 до 12 мјесеци  

(ЕУР по мјесецу)  

А5.1  А5.2  А5.3  А5.6  

Белгија  37   20   590   65   

Бугарска  32   17   500   53   

Чешка Република  32  17  490  54  

Данска  40  21  630  72  

Њемачка  33  18  520  58  

Естонија  33  18  520  56  

Ирска  39  21  610  74  

Грчка  38  21  610  71  

Шпанија  34  18  530  61  

Француска  37  19  570  66  

Хрватска  35   19   570   62   

Италија  39  21  610  66  

Кипар  32   21   610   58   

Латвија  34  19  550  59  

Литванија  34  18  540  58  

Луксембург  36  21  610  66  

Мађарска  33  17  510  55  

Малта  37  20  600  65  

Холандија  39  21  620  69  

Аустрија  39  18  540  61  

Пољска  34  18  540  59  

Португал  37  20  600  65  

Румунија  32  17  500  54  

Словенија  34  20  580  60  

Словачка  35  19  550  60  

Финска  39   21  630   71   

Шведска  39  21  630  70  

Уједињено 

Краљевство  

40  21  630  76  



 

 

бивша југословенска 

република 

Македонија  

28  15  440  45  

Исланд  39   21   610   71   

Лихтенштајн  39  21  610  74  

Норвешка  40   21   630   74   

Турска  32   17   500   54   

Партнерска држава  29   15   440   48   
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Д) ПОЈЕДИНАЧНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ/МЈЕСЕЦУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност мобилности.   

  

  

  

  

Е 

  

ВС  

  

14 до 59 дана  

(ЕУР по дану)  

2 до 12 мјесеци  

(ЕУР по мјесецу)  

А5.4  А5.5  

Белгија  4   110   

Бугарска  3   70   

Чешка Република  4  90  

Данска  5  145  

Њемачка  4  110  

Естонија  3  85  

Ирска  5  125  

Грчка  4  100  

Шпанија  4  105  

Француска  5  115  

Хрватска  4   90   

Италија  4  115  

Кипар  4   110   

Латвија  3  80  

Литванија  3  80  

Луксембург  4  110  

Мађарска  4  90  

Малта  4  110  

Холандија  4  110  

Аустрија  4  115  



  

 

Пољска  3  85  

Португал  4  100  

Румунија  2  60  

Словенија  3  85  

Словачка  4  95  

Финска  4   125   

Шведска  4  115  

Уједињено Краљевство  5  140  

бивша југословенска 

република Македонија  
2  60  

Исланд  5   135   

Лихтенштајн  5  120  

Норвешка  5   135  

Турска  3   80   

Партнерска држава  2  55   

 

ВЕЛИКА ДОГАЂАЊА ЕВРОПСКЕ ВОЛОНТЕРСКЕ СЛУЖБЕ    

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ВЕЛИКОГ ДОГАЂАЊА ЕВС-А?   

Циљ је ове активности подржати велике волонтерске пројекте (који укључују барем 30 волонтера 
ЕВС-а) у оквиру европских или свјетских догађања у подручју младих, културе и спорта (нпр. 

Свјетски састанци на врху за младе, Европски главни градови културе; Европски главни градови 
младих; Европска спортска првенства итд.).    

  

ШТА ЈЕ ВЕЛИКО ДОГАЂАЊА ЕВС-А?   

Потпомогнути пројекти састоје се од сљедећих фаза:    

 Припрема (укључујући практична рјешења, одабир учесника, језичка/културна припрема 

учесника и припрема за обављање задатак прије одласка);   

 Спровођење активности и додатних активности Европске волонтерске службе;   

 Праћење (укључујући оцјењивање активности ЕВС-а формално признавање, ако је 
примјењиво, резултата учења учесника за вријеме активности, те ширење и кориштење 
резултата пројеката).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

 

 Европска волонтерска служба   

Омогућава се младим људима у доби између 17 и 30 година да изразе личну опредијељеност 
путем наплаћеног волонтирања с пуним радним временом у трајању до 2 мјесеца у другој 
држави. Волонтери имају прилику придонијети вођењу активности и иницијатива које се 
организују у оквиру европског/међународног догађања.   
Велико догађање ЕВС-а мора укључивати барем 30 волонтера.   

Организације учеснице одговорне су за:   

o плаћање трошкова живота, смјештај и локални превоз волонтера;   

o планирање задатак и активности за волонтере које су у складу с квалитативним начелима 

Европске волонтерске службе, како је описано у Повељи ЕВС-а;  

o пружање трајне подршке волонтерима у раду, језичке подршке, личне и административне 

подршке за цијело вријеме трајања активности ЕВС-а, уз помоћ ментора за учеснике.  

  

Учествовање у активности ЕВС-а мора за волонтере бити бесплатно, осим могућег доприноса за 
путне трошкове (ако бесповратним средствима програма Ерасмус+ ти трошкови нису у потпуности 
покривени) те додатне трошкове који нису повезани с спровођењем активности. Нужни трошкови 
учествовања волонтера у активности ЕВС-а обухваћени су бесповратним средствима Ерасмуса+ 
или другим средствима које осигуравају организације учеснице.   
Сљедеће се активности не сматрају Европском волонтерском службом у оквиру програма 
Ерасмус+: повремено, неструктурисано волонтирање на пола радног времена; рад у предузећу; 
плаћени рад; рекреативна или туристичка активност; курс језика; искориштавање јефтине радне 
снаге; период студирања или стручног оспособљавања у иностранству.  
 Додатне активности  

Пројекат може укључивати организацију попратних активности – као што су конференције, 
семинари, састанци и радионице – које су усмјерене на промовисање вриједности волонтирања 
(и посебно Европске волонтерске службе) за вријеме трајања догађања.  
  

 

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити велико догађање ЕВС-а како би 
било прихватљиво за бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+: 

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Било која јавна или приватна организација с пословним настаном у 
држави учесници у програму која је директно укључена у организацију 
европског/међународног догађања у подручју младих, културе или 
спорта, или која је склопила формални, писани уговор о сарадњи с 
организаторима догађања.   

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.  

Прихватљиве 

активности  

Уз активности Европске волонтерске службе, велико догађање ЕВС-а може 

укључивати и комплементарне активности, као што су конференције, 

семинари, догађања и радионице.  

Трајање пројеката:  од 3 до 12 мјесеци  

Мјесто спровођења 

пројеката  

Велики пројекат ЕВС-а мора се спроводити у држави учесници у програму 

у којој се одржава европско/међународно догађање у подручју младих, 

културе или спорта.   



  

 

Коме предати 

захтјев?   

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 1. априла 

у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија спровођење 

започиње између 1. октобра исте године и 31. јула сљедеће године.   

Како предати 

захтјев?  
Погледајте Дио В овог Водича за појединости о томе како се пријавити.  

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ЕВРОПСКУ ВОЛОНТЕРСКУ СЛУЖБУ   

Трајање активности  Од 14 до 59 дана,не укључујући вријеме путовања.  

Прихватљиви 

учесници  

Млади људи у доби између 17 и 30 година, из државе учеснице у програму 

(осим државе у којој се спроводи пројекат) или из партнерске државе у 

сусједству ЕУ-а. Волонтер може учествовати само у једном великом 

пројекту ЕВС-а за вријеме трајања програма Ерасмус+.   

Број учесника:  Најмање 30 волонтера.  

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:   

  

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве активности (види одјељак „Који су циљеви 

пројеката мобилнос- 

тиˮ)  

Степен до којег се приједлогом може:  

- производити висококвалитетне резултате учења за 

учеснике  

- јачати свијест о вриједности волонтирања  

- јачати свијест о приликама које нуди Европска 

волонтерска служба  

Степен до којег у пројекту учествују особе у неповољном 

положају  

 

 

Квалитет плана и спровођења 
активности  
(највише 40 бодова)  

  

  

  Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза приједлога 

пројеката  

(припрема, спровођење активности мобилности и 

праћење)  

Досљедност између циљева пројеката и предложених 

активности  

Квалитет практичних рјешења, начина управљања и 

подршке  

Квалитет припреме која је осигурана учесницима  

Квалитет предложених партиципативних метода 
неформалног учења и активно учествовање младих људи 
на свим разинама пројеката.  

Квалитет рјешења за признавање и вредновање резултата 
учења те досљедно кориштење европских правила за 
транспарентност и признавање  



 

 

Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 
учесника у активностима мобилности  

Квалитет сарадње и комуникације између организација 
учеснице те с другим мјеродавним заинтересованим 
странама.  

Организације учеснице поштују начела Повеље ЕВС-а  

Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

  Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице за вријеме и 
након трајања пројеката  

- изван организација и особа које директно учествују у 
пројекту, на институционалној, локалном, 
регионалном, националном и/или европском нивоу  

Примјереност и квалитет мјера усмјерених на ширење 

резултата пројеката у оквиру и изван организација 

учесница  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 

претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова у категоријама „Важност 
пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 20 бодова у категорији „Квалитет плана и спровођења 
пројекатаˮ).  



  

 

 

  



 

 

  

  

  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?  

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Највећи износ бесповратних средстава додијељен за велико догађање ЕВС-а: 200 000 ЕУР  

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЕВРОПСКЕ ВОЛОНТЕРСКЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ДОГАЂАЊА   

Прихватљиви трошкови  
Финансирања  

механизам  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

  

Допринос за путне трошкове учесника, 
укључујући особе које путују као пратња, 
од мјеста поријекла до мјеста у којем се 
спроводи активност и назад.  

  

Допринос јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 

км:  180 ЕУР по учеснику54   

На основу 
удаљености по 
учеснику 
Удаљеност се мора 
израчунавати 
помоћу алата 
Европске комисије 
за израчунавање 
удаљености55 . 
Подносилац 
захтјева мора 
навести удаљеност 
једносмјерног 
путовања како би 
се могао 
израчунати износ 
бесповратних 
средстава за 
повратно  

За удаљености између 500 и 1999 

км:  275 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 

км:  360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

км:  530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

км:  820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8 000км или 

више:  1100 ЕУР по учеснику  

                                                      
54 Допринос за путне трошкове није предвиђен за удаљености мање од 100 km.   
55 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

путовање. 56   

  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани с 

спровођењем активности мобилности у 

оквиру пројеката.   

Допринос јединичним 

трошковима  
А 6.1 по дану активности по волонтеру   

На основу трајања 

боравка по 

учеснику  

Појединачна 

подршка   

„Џепарац” волонтеру за додатне личне 

трошкове.  

Допринос јединичним 

трошковима  А5.6  по дану активности по учеснику   

На основу трајања 

боравка по 

учеснику  

 

  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Трошкови дневница особа у пратњи и 
путни трошкови, ако су оправдани и ако 
бесповратна средства за те учеснике 
нису затражена у оквиру буџетске 
категорије „путовање”.   

Додатни трошкови који се директно 

односе на учеснике с инвалидитетом 

(укључујући трошкове пута и 

дневница,ако су оправдани и ако 

бесповратна средства за те учеснике нису 

затражена у оквиру буџетских категорија 

„путовање” и „организациона подршка”).  

Стварни трошкови   100% прихватљивих трошкова   Услов: захтјев за 

финансијску 

подршку за 

покривање 

трошкова за 

посебне потребе те 

ванредних 

трошкова  
    

                                                      
56 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
        

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Ванредни 

трошкови  

Трошкови виза и повезани трошкови, 
трошкови дозвола боравка, вакцина.  

Трошкови за подржавање учествовања 

младих у неповољном положају под 

једнаким условима, укључујући 

трошкове посебних припрема и 

појачаног менторства (осим трошкове 

путовања и организацијске подршке 

учесницима и особама у пратњи).  

Стварни трошкови   100% прихватљивих трошкова   

мора бити 

образложен у 

обрасцу захтјева   

 

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ДОГАЂАЊА (ИЗБОРНО ФИНАНСИРАЊЕ)  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Трошкови 

активности  

  

Сваки трошак који је директно повезан с 
спровођењем додатних активности 
пројеката, укључујући:  

 Организацију семинара, састанака, 

радионица;  

 Ширење;  

 Међукултурална припрема 

волонтера/припрема обављање 
послова;  

 Трошкови сталних запослених не могу 
бити покривени бесповратним 
средствима ЕУ; они могу бити 
прихватљиви ако се покривају из 
других извора. У том случају, ти 
трошкови представљају највише 30 % 
укупног вањског суфинансирања.  

Индиректни трошкови:   

Паушални износ, који не прелази 7 % 

прихватљивих директних трошкова 

Стварни трошкови   
Највише 80 % укупних прихватљивих 

трошкова.  

Услов: тражени буџет 

оправдан је у односу 

на планиране 

активности.  



 

 

пројеката, прихватљив је у оквиру 

индиректних трошкова, који представљају 

опште административне трошкове 

корисника који се могу наплатити 

пројекту (нпр. рачуни за електричну 

енергију или Интернет, трошкови најма 

простора,  

99  

  



 

 

 трошкови сталних запосленика, итд.)      
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–  

ТАБЕЛА А   – АКТИВНОСТИ ЕВРОПСКЕ ВОЛОНТЕРСКЕ СЛУЖБЕ (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ)    

Износ зависи од државе у којој се одвија догађање Европске добровољне службе.    

  

  

  

Организациона 

подршка  

Појединачна 

подршка  

А6.1  А6.2  

Белгија  20   4   

Бугарска  17   3   

Чешка Република  17  4  

Данска  21  5  

Њемачка  18  4  

Естонија  18  3  

Ирска  21  5  

Грчка  21  4  

Шпанија  18  4  

Француска  19  5  

Хрватска  19   4   

Италија  21  4  

Кипар  21   4   

Латвија  19  3  

Литванија  18  3  

Луксембург  21  4  

Мађарска  17  4  

Малта  20  4  

Холандија  21  4  

Аустрија  18  4  

Пољска  18  3  

Португал  20  4  

Румунија  17  2  

Словенија  20  3  

Словачка  19  4  

Финска  21  4   

Шведска  21  4  

Уједињено Краљевство 21  5  

бивша југословенска република 

Македонија  

15   2   
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Исланд  21   5   

Лихтенштајн  21  5  

Норвешка  21   5   

Турска  17   3   

 

ЗДРУЖЕНИ ДИПЛОМСКИ СТУДИЈИ ЕРАСМУС МУНДУС   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ЗДРУЖЕНИХ ДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА ЕРАСМУС МУНДУС?   

Циљеви су здружених дипломских студија Ерасмус Мундус (ЕМЈМД) сљедећи:  

 подстицати изврсност, побољшање квалитете, иновације, изврсност и 

интернационализацију у установама високог образовања (УВО);  

 повећати квалитет и привлачност Европског простора високог образовања (ЕХЕА) и 
подржавати вањско дјеловање ЕУ у подручју високог образовања нудећи стипендије 
најбољим студентима дипломских студија у цијелом свијету;  

 побољшати ниво компетенција и вјештина дипломаната, а посебно важност здружених 

дипломских студија за тржиште рада, путем веће укључености послодаваца.   

  

У том се смислу очекује да ће се здруженим дипломским студијима Ерасмус Мундус (ЕМЈМД) 
придонијети циљевима стратегије Европа 2020. и Стратешком оквиру за образовање и 

оспособљавање 2020. (ЕТ 2020.), укључујући одговарајућим мјерилима утврђеним у тим 
политикама. ЕМЈМД -овима ће се наставити и јачати успјешно искуство започето дипломским 

студијима у оквиру Ерасмус Мундус (ЕММЦ) и у свијету ће се повећати привлачност ЕХЕА -а и 

показати изврсност и висок степен интеграције здружених студијских програма које пружају 

европски УВО-и.  

Овом се мјером такође подржава вањско дјеловање ЕУ, циљеви и приоритети у подручју високог 
образовања у њиховим различитим аспектима.   

ШТА ЈЕ ЗДРУЖЕНИ ДИПЛОМСКИ СТУДИЈ ЕРАСМУС МУНДУС?   

ЕМЈМД је интегрисани међународни студијски програм високе разине који доноси 60, 90 или 120 
ЕЦТС бодова, аизводига међународни конзорциј УВО-а из различитих земаља и, ако је 

примјењиво, други партнери у оквиру образовног система или изван њега који су посебно 
стручни и заинтересовани за подручја студија/стручна подручја обухваћена здруженим 

програмом. Посебност тих програма лежи у високом степену интеграције/„здружености”57  и у 
изврсном академском садржају и методологији коју нуде. Не постоје ограничења у односу на 

дисциплине. Попис здружених програма који се финансирању у оквиру програма Ерасмус+ 
доступан је на интернет страници Извршне агенције.  

Сви УВО-и који учествују у програму и који имају пословни настан у држави учесници у програму 

морају бити установе које спроводе дипломске студије, а диплома о завршеном студију – која 
обухвата цјелокупни студијски програм ЕМЈМД-а – мора бити акредитирана (ако је примјењиво) 
од надлежних националних тијела у државама у којима ти УВО-и имају пословнинастан. Након 
успјешног завршетка ЕМЈМД-а мора се додијелити здружена диплома (тј. једна диплома која се 

издаје у име барем два УВО-а из различитих држава учесница у програму и која јеу акредитирана 

у тим државама) или више националних диплома (тј. барем двије дипломе које издају двије 
установе високог образовања из различитих држава учесница у програму и које су акредитиране 

                                                      
57 Од ЕМЈМД-а се очекује да имају скуп заједнички осмишљеног и потпуно интегрисаног академског курикулума са заједничким поступцима проведбе, 

нпр. здружени захтјеви студената, правила о одабиру, прихваћању и испитивању те заједнички механизми за осигурање квалитете.  
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у тим државама). Ако је то допуштено у националном законодавству, здружене се дипломе 

подстичу јер представљају потпуну интеграцију поступака учења и подучавања. Уз УВО-е из 
држава учесница у програму који додјељују дипломе, у додјелу здружених или вишеструких 
диплома могу бити укључени и други УВО-и из партнерских држава.   

У приједлозима ЕМЈМД-ова у фази подношења пријаве морају бити представљени потпуно 

развијени здружени програми студија, спремни за извођење и оглашавање у цијелом свијету 
одмах након одабира. У том ће контексту поступак одабира ЕМЈМД-ова бити врло селективан 
како би се могли подржати само најбољи приједлози.   

Одабраним ЕМЈМД-овима биће додијељена значајна финансијска средства за упис три 
генерације студената како би се омогућило повећање њихове видљивости у цијелом свијету те 
јачање њихове одрживости.   

У одјељцима у наставку описана је природа, начин одабира и услови финансирања одабраних 
ЕМЈМД-ова те услови које морају испунити већ одабрани ЕММЦ-ови који спроводе уписе 

студената у оквиру постојећих оквирних уговора о партнерству закључених унутар програма 
Ерасмус Мундус.  

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

У оквиру ове мјере подупират ће се сљедеће активности:  

 пружање програма ЕМЈМД-а који одговара 60, 90 или 120 ЕЦТС бодова и који се организује 

путем међународног конзорција УВО-а, укључујући учествовање професора (гостујућих 
предавача) позваних у сврхуспровођења подучавања, оспособљавања и/или истраживања;  

 додјела стипендија изврсним студентима у цијелом свијету за учествовање у једном од ових 
програма ЕМЈМДа.  

  

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОГРАМИМА ЗДРУЖЕНИХ 

ДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА ЕРАСМУС МУНДУС?   

Програме ЕМЈМД-а пружа међународни конзорциј установа високог образовања (УВО) и, ако је 

примјењиво, друге врсте организација (предузећа, јавна тијела, истраживачке организације итд.) 
које придоносе спровођењу ЕМЈМД-а.  

  

Конзорциј за ЕМЈМД састоји се од:    

 Подносиоца приједлога/координатора: УВО с пословним настаном у држави учесници у 

програму који предаје приједлог пројеката у име свих партнера. Када се ЕМЈМД одобри, 
подносилац/координатор постаје главни корисник бесповратних средстава ЕУ и потписује 
уговор о бесповратним средствима за више корисника у име конзорција за ЕМЈМД. Та 

координацијска улога обухвата сљедеће задатке:  

o представљање групе и дјеловање у име групе организација учесница у односима 

према  

Европском комисији;  

о  финансијску и правну одговорност за одговарајућу оперативну, управну и 

финансијску спровођење цијелог пројеката;   

o координацију ЕМЈМД-а у сарадњи с другим партнерима у пројекту.  

 Партнера: УВО-а који додјељују академске степене и које су признала надлежна тијела 
програма или државе учеснице у програму у којој имају пословни настан и било која 

приватна или јавна организација која активно придоноси припреми, спровођењу и 
оцјењивању ЕМЈМД-ова. Сваки партнер мора потписати пуномоћ којом координатору даје 

овлашћење да дјелује у његово име и да га заступа за вријеме спровођења пројеката.   
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 Придружених партнера (изборно): студијском програму ЕМЈМД-а користити може и 
укљученост придружених партнера. Те организације индиректно придоносе спровођењу 
одређених задатак/активности и/или подржавају ширење и одрживост ЕМЈМД-а. Такав 
допринос може, на примјер, бити у облику преноса знања и вјештина, пружања додатних 

курсева или могућности упућивања на рад или запошљавања. У сврхе уговора, „придружени 

партнериˮ не сматрају се дијелом конзорција за ЕМЈДМ јер имају ограничену улогу у 
спровођење ЕМЈДМ-а с обзиром да се њихово искуство тражи на ad hoc основи.  

  

Прије уписивања првих студената у програм ЕМЈМД-а мора се осигурати нужна институционална 
опредијељеност свих организација које учествују у конзорцију за ЕМЈМД како би се 
загарантовало чврсто институционално окружење или позадина. Уговор о конзорцију за ЕМЈМД 
(види смјернице и моделе доступне на интернет страници Извршне Агенције) биће кључни 

елемент којим ће се то осигурати и мораће га потписати све партнерске установе прије 
покретања првог поступка подношења молби за стипендије и одабира. Уговор о конзорцију за 

ЕМЈМД морат ће обухватати што прецизније могуће све академске, оперативне, управне и 
финансијске аспекте спровођења ЕМЈМД-а и управљања стипендијама за ЕМЈМД.  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ЗДРУЖЕНЕ ДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ ЕРАСМУС МУНДУС?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити ЕМЈМД како би био прихватљив 

за бесповратна средства из програм Ерасмус+:  

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

Организација учесница може бити било која јавна или приватна 
организација с пословним настаном у држави учесници у програму или у 
партнерској држави која директно или индиректно придоноси пружању 
ЕМЈМД-а.   

Та организација, на примјер, може бити:  

 установа високог образовања (УВО);  

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 

(укључујући социјална предузећа);  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном нивоу;  

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 истраживачки институт;  

УВО-и с пословним настаном у држави учесници у програму морају имати 
ваљану Ерасмус Повељу за високо образовање (ЕЦХЕ). УВО -и учесници из 
партнерских држава не морају имати ЕЦХЕ.   

УВО-и с пословним настаном у држави учесници у програму морају моћи 
доказати у фази подношења захтјева акредитацију на националном нивоу 
сваког дипломског програма којим се додјељује академски степен на 
основу којег је састављен програм ЕМЈМД- 
а. За нове здружене дипломске програме који још немају дипломце 

потребна је акредитација надлежних националних тијела у фази 

подношења захтјева.  
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ко може предати 

захтјев?  

УВО с пословним настаном у држави учесници у програму. УВО подноси 

захтјев у име конзорција за ЕМЈМД. Подружнице УВО-а из партнерске 

државе с пословним настаном у држави учесници у програму или 

подружнице УВО-а из државе учеснице у програму с пословним настаном 

у партнерској држави нису прихватљиве организације за учествовање.  

Број и профил 

организација 

учесница  

ЕМЈМД је транснационалан и укључује партнерске УВО-е из барем три 
различите државе учеснице у програму.  

УВО-и из држава учесница у програму морају моћифизички угостити 
студенте ЕМЈМД-а и омогућити барем најмањи број ЕЦТС бодова за 
период студирања проведено у њиховој установи.   

Све партнерске организације из програма или партнерске државе морају 

бити утврђене у тренутку подношења захтјева за бесповратна средства.  

Прихватљиви 

учесници  

Студенти дипломских студија, особље организација учесница, позвани 
научници (гостујући предавачи) из држава учесница у програму или 
партнерских држава.  

Студенти се пријављују за стипендију директно конзорцију за ЕМЈМД по 
властитом избору и морају проћи конкурентни поступак одабира који 
организира конзорциј УВО-а.  

Конзорциј за ЕМЈМД одговоран је за одабир, запошљавање и праћење 

појединачних стипендиста.  

Број учесника:  

Бесповратним средствима за ЕМЈМД оквирно ће се финансирати 
отприлике 15 студентских стипендија и барем 4 позвана научника/госта 
предавача по генерацији (издању ЕМЈМД-а) који учествују у активностима 
ЕМЈМД-а барем 8 седмица укупно58.   

Научници/гостујући предавачи морају се одабирати у складу с посебним 
критеријима конзорција за одабир научника и доносити конкретну додану 
вриједност извођењу ЕМЈМД-а.   

Осим тога, конзорцији за ЕМЈМД могу добити у просјеку 4 додатне 

стипендије по академској години за једну или више приоритетних 

регија/држава у свијету.  

Мјесто(а)   

Период студија ЕМЈМД-а мора се одржавати у барем двије државе 

учеснице у програму које су представљене у конзорцију (тј. морају бити 

барем два периода мобилности за све студенте). Додатна периода 

студирања (нпр. истраживање, распоред на радно мјесто, припрема 

завршног рада) могу се одржавати у другим организацијама учесницама 

из држава учесница у програму или партнерских држава, или чак и у 

организацијама које нису дио конзорција (нпр. придружени партнери) под 

условом да се предметне активности спроводе под директним надзором 

једног од УВО-а партнера у конзорцију.     

Трајање пројеката:  

Овисно о трајању ЕМЈМД-а (1 до 2 године) и о томе је ли се конзорциј 

одлучио за спровођење припремне године, конзорциј ће добити уговор о 

бесповратним средствима на најмање три и највише пет година за 

финансирање три узастопне године уписа нових студената.   

                                                      
58 Ти се оквирни подаци примјењују само на новоодабране ЕМЈМД-ове. За здружене дипломске студије Ерасмус 

Мундус који су у току може се понудити мањи број стипендија 
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Трајање активности  

Изборна припремна година: 1 академска година    

Спровођење програма ЕМЈМД-а: 3 уписа за редом у трајању од 1 до 2 

академске године (60/90/120 ЕЦТС бодова).  

Коме предати 

захтјев?   

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу 

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 18. 

фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње између 1. августа и 31. октобра исте године.  

Како предати 

захтјев?  
Погледајте Дио В овог Водича за појединости о томе како се пријавити.  

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ   

Трајање активности  

Студентска стипендија додјељује се искључиво за редовни упис на 

дипломски студиј и обухвата цјелокупно трајање студијског програма 

ЕМЈМД-а.  

Прихватљиви 

учесници  

Студенти на дипломском нивоу који су стекли диплому преддипломског 
студија или који су доказали да имају признати исти степен образовања у 
складу с националним законодавством и праксом у државама које 
додјељују академске ступњеве.   

Студенти који су већ добили стипендију за ЕМЈМД или стипендију за 
дипломски студиј у оквиру Ерасмуса Мундуса/здружени докторски студиј 
не смију се пријавити за додатну стипендију у оквиру мјере ЕМЈМД.  

Добитници стипендија за ЕМЈМД не могу бити корисници других 
стипендија које финансира ЕУ за исти програм ЕМЈМД-а за све вријеме 
трајања студија.   

Најмање 75 % стипендија за ЕМЈМД намијењено је кандидатима из 

партнерских држава.   

Резултати учења  

Након успјешног завршетка ЕМЈМД-а мора се додијелити здружена 
диплома (тј. једна диплома која се издаје у име барем двије установе 
високог образовања из различитих држава учесница у програму и која је 
уредно акредитована у тим државама) или више националних диплома 
(тј. барем двије дипломе које издају двије установе високог образовања 
из различитих држава учесница у програму и које су уредно акредитиране 
у тим државама).   

Студенти ће морати скупити све ЕЦТС бодове који су обухваћени ЕМЈДМ-

ом (60, 90 или  

120).  Поред тога, током сваког од обавезних периода студија у најмање 
двије Програмске државе, они ће морати стећи најмање 20 ЕЦТС бодова 
(за студијске програме од 60 ЕЦТС бодова), или 30 ЕЦТС бодова (за 
студијске програме од 90 или 120 ЕЦТС бодова).  

Периоди мобилности не могу се замијенити виртуелном мобилношћу 

(учењем на даљину), што значи да се очекује физичка присутност 
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студената током читавог трајања дипломског програма. Надаље, периоди 

мобилности не могу се одвијати у установама изван конзорција за ЕМЈМД 

(тј. партнера и/или придружених партнера).  

  

  

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

При оцјењивању програма узимаће се у обзир сљедећи критерији:  

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

 Елементи „здружености”/интеграције, израде и структуре приједлога 
прилагођени су и учинковити за остварење циљева ЕМЈМД-а  

 У приједлогу се описује како је ЕМЈМД интегриран у каталоге диплома 

партнера и описује се које се дипломе планирају издавати, а нарочито 

се наводи могућност додјеле здружене дипломе ЕМЈМД-а, ако је то 

допуштено у националном законодавству  

 Предложени ЕМЈМД одговор је на јасно утврђене потребе у 

академском подручју  

 У приједлогу се наводи академски програм и резултати учења ЕМЈМД-
а који имају за циљ повећање привлачности Европског подручја високог 
образовања и подстицање изврсности, иновација и конкурентности 
одабиром одређених академских подручја/предмета  

 Предложени конзорциј за ЕМЈМД има велику важност за 

интернационализацију високог образовања и развијен је у циљу 

максималног кориштења прилика за мобилност студената/особља   
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Квалитет плана и 

спровођења 

активности (највише 

25 бодова)  

 У приједлогу се описује на који ће се начин нудити изврстан академски 
садржај, наводе се методе унутарњег и вањског вредновања ЕМЈМД-а, 
начина на који ће се вредновања спроводити и користити у циљу 
праћења, надоградње и побољшања квалитете студија   

 У приједлогу се описује начин организације мобилности студената и 
важност мобилности за циљеве студија те је представљен нацрт 
стратегије/планирања за учинковито учествовање 
професора/гостујућих предавача  

 У приједлогу се детаљно описују све важне информације које се дају 
студентима/академском особљу прије уписа у студијски програм те 
услуге које се нуде у смислу помоћи за смјештај, учење језика, 
административне формалности (нпр. визе) и осигурање    

 У приједлогу се јасно описују правила студија те права и обавезе 
студената у вези с академским, административним и финансијским 
видовима спровођења ЕМЈМД-а  

 У приједлогу се описују предвиђене активности/инструменти за 
осигурање учинковите интеграције/умрежавања студената ЕМЈМД-а у 
оквиру њиховог друштвеног, културног и професионалног окружења  

 У приједлогу се јасно описује сарадња између ЕМХМД-а и 

заинтересованих страна изван образовног сектора у спровођењу 

студија   

Квалитет пројектног 
тима и споразума о 
сарадњи  
(највише 20 бодова)  

 У приједлогу су јасно приказана подручја стручности укључених 
партнера/особља и начин на који се они надопуњавају и додају 
вриједност спровођењу ЕМЈМД-а. Ако је примјењиво, у приједлогу се 
описује како су побољшани постојећи споразуми о сарадњи у циљу 
испуњења циљева ЕМЈМД-а   

 У приједлогу је описана посвећеност институција сваког партнера 
остварењу циљева ЕМЈМД-а, наведене су улога и задатке сваког 
партнера у спровођењу ЕМЈМД-а и описани начини рада управљачких 
тијела и алата за управљање  

 У приједлогу су, између осталог, описани заједнички критерији, начела 
и услови за пријаву студената, услови за одабир и упис те начини 
испитивања и вредновања рада студената  

 У приједлогу је објашњено како су израчунати трошкови учествовања 

студената те је наведен опис начина на који ће се мобилизовати и 

расподијелити финансијска средства, укључујући додатна средства те 

како ће се њима управљати у оквиру партнерства   

Учинак и ширење  

(највише 25 бодова)  

  

  

  

Приједлогом се нуди увјерљива средњорочна/дугорочна стратегија 
развоја/одрживости и описују реалистичне пројекције за период 
након завршетка финансирања из средстава ЕУ-а те начине 
мобилизације других извора финансирања за стипендије и студенте 
који сами сносе трошкове студија.  

У приједлогу је објашњен утицај ЕМЈМД-а на институционалној 
нивоу (факултет/универзитет) те како ће се ЕМЈМД-ом унаприједити 
стратегија интернационализације партнера у конзорцију према 
важним заинтересованим странама на 
националнмј/европском/међународном нивоу  
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У приједлогу је описано како се предложеним ЕМЈМД-ом подстиче 

предузетништво и иницијатива и како ће послодавци бити укључени 

у спровођење студија у циљу побољшања компетенција и вјештина 

студената и повећања запошљивости дипломаца   

   У приједлогу су описане врста и методе механизама 

промовисања/ширења, циљне групе и конкретне задатке партнера у 

стратегији јачања свијести о ЕМЈМД-у. Објашњено је како се 

планирају привући изврсни студенти из цијелог свијета  

   Ако је примјењиво, у приједлогу се описује како ће се студијски 

материјали, документи и медији ставити на раполагање и 

промовисати путем отворених дозвола и нису садржана неразмјерна 

ограничења.   

  

Приједлози морају добити барем 70 бодова од укупних 100 бодова како би се могли узети у 
обзир за финансирање. Осим тога, морају добити барем 75 % од максималног броја бодова у 

оквиру критерија за додјелу „Важност пројекатаˮ (тј. најмање 30 бодова).  

  

ДОДАТНЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ЦИЉАНИХ РЕГИЈА СВИЈЕТА   

Подносиоци захтјева могу се пријавити за додатне стипендије за једну или више регија 
партнерских држава у свијету које се финансирају из сљедећих инструмената ЕУ за спољно 

финансирање:   

 Инструмената за развојну сарадњу (ДЦИ)59   

 Европског инструмента за сусједство (ЕНИ)60   

 Инструмента за партнерство(ПИ)61   

 Европски развојни фонд (ЕДФ)62   

Подносиоци захтјева могу одлучити да се неће пријавити за те додатне стипендије.   

  

Предложени ЕМЈМД може добити индикативни максимални број од 4 додатне студентске 
стипендије по упису (по генерацији ЕМЈМД-а). Додатне се стипендије требају расподијелити 
студентима на основу академског успјеха и у складу с ниже наведеним приоритетима:    

                                                      
59 РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 233/2014 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. марта 2014. о успостављању Инструмента 

финансирања за развојну сарадњу у периоду 2014. – 2020 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EN:PDF  

60 РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 233/2014 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. марта 2014. о успостављању Европског 

инструмента за сусједство: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF  

61 РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 234/2014 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. марта 2014. о успостављању Инструмента 

за партнерство за сарадњу с трећим земљама 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:EN:PDF   
62 Индикативно. Подлијеже одредбама ревидираног Споразума из Цотоноуа и вишегодишњег финансијског оквира 

2014. – 2020.  73  Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоџа, Лаос, Мјанмар, Непал 

l   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:EN:PDF
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За Азију (6. регија), Средњу Азију (7. регија) и Латинску Америку (8. регија) морају бити 
задовољени сљедећи услови за све одабране ЕМЈМД-ове: 

 За Азију (6. регија), најмање 65 % студената мора бити из најмање развијених држава73, 
док би остали студентитребали бити из других држава у регији, уз изнимку Кине и 

Индије.  

 За централну Азију (7. регија), у случају довољног проја прихватљивих кандидата, 
најмање 65 % студената мора бити из држава с ниским или нижим средњим 

приходима63, док би остали студентитребали бити из других држава у регији.  

 За Латинску Америку (8. регија), барем 25 % студената мора бити из држава с нижим 
средњим приходима64, а највише 35 % студената из Бразила и Мексика заједно. Укупно 
40% студената требало би бити из остатка регије.  

  

Осим тога, буџет ће бити осигуран за студенте из:  

 сусједних јужних и истачних земаља (2. и 3. регија);  

 Ирана, Ирака, Јемена (9. регија);  

 Јужне Африке (10. регија);  

 афричких, карипских и пацифичких држава (11. регија); и  

  држава Заливског савјета за сарадњу (12. регија).  

  

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Само пројекти који су прошли први корак у поступку одабира (видјети Прилог И. тачку 4. –
Поступак одабира конзорцијаза ЕМЈМД) оцјењиваће се за потребе додјеле додатних стипендија 

за циљане регије у односу на сљедећи додатни критериј.    

Важност пројеката у 
циљаној  
регији/регијама 
(највише 5 бодова 
по  

регији)   

   

   

У приједлогу су описане методе које се користе за привлачење 
најталентиранијих студената из циљане регије/регија  

  

Приједлогом се подстиче сарадња с УВО-има и/или осталим 

прихватљивим организацијама учесницама из партнерских држава у 

циљаној регији/регијама. Јасно је објашњена додатна вриједност 

такве сарадње за ЕМЈМД.   

 

Приједлог мора добити барем 2,5 бода у оквиру овог критерија како би се могао разматрати за 
додатне стипендије за циљану регију/регије.   

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

Више обавезних критерија и додатних корисних информација о овој активности налази се у 

Прилогу I овом Водичу. Тај прилог укључује:  

 услове у вези с израдом здруженог 

дипломског студијаЕрасмус Мундус ;  

 услове у вези са студентима дипломских 

студија;  

 услове у вези с праћењем и осигурањем 

квалитете; 

                                                      
63 Киргистан, Таџикистан, Узбекистан   
64 Боливија, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагва и Парагвај 
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  поступак одабира конзорција за ЕМЈМД.  

  

Моле се заинтересоване организације да пажљиво прочитају мјеродавне одјељке овог Прилога 
прије него што затраже финансијску подршку.   

КАТАЛОГ ЗДРУЖЕНИХ ДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА ЕРАСМУС МУНДУС   

У циљу подстицања промовисања, видљивости и приступачности стипендија за студенте у 
оквиру Ерасмуса+ које ће постојећи ЕМЈМД-ови понудити најбољим студентима дипломских 

студија у цијелом свијету, ЕМЈМД-ови ће бити укључени у интернет каталог на интернет страници 
Извршне агенције.  

У каталогу ЕМЈМД-а оглашаваће се здружени дипломски програми у оквиру којих се нуде 
стипендије програма Ерасмус+ за сљедећу академску годину. То ће укључивати нове ЕМЈМД-ове 

и дипломске студије Ерасмус Мундус с постојећим оквирним споразумом о партнерству.  

Уз помоћ каталога ЕМЈМД-ова, потенцијалним студентима омогућиће се одабир ЕМЈМД-ова по 
избору те подношење захтјева за стипендију у оквирупрограма Ерасмус+ директно предметном 
конзорцију.  

  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Одабрани ЕМЈМД-ови подржаваће се на основу уговора о додјели бесповратних средстава који 
обухвата једну припремну годину (подносилац приједлога одлучио је не пријавити припремну 

годину)и три узастопна уписна циклуса.  

Бесповратна средства ЕМЈМД-а израчунававају се у складу са сљедећим начелима 

финансирања:    

• бесповратна средства за накнаде за управљање конзорцијем и за мобилност академског 

особља;  

• промјењив број студентских стипендија у износу од највише 25 000 ЕУР годишње; и   

• промјењив број додатних студентских стипендија у износу од највише 25 000 ЕУР годишње 
за циљане регије свијета.   

Буџет за ЕМЈМД мора се израдити у складу са сљедећим правилима финансирања (у ЕУР):    

  

A) Управљање здруженим дипломским студијима Ерасмус Мундус:  

Допринос трошковима 

за управљање 

конзорцијем65  и 

трошковима позваних 

професора и 

гостујућих предавача   

20 000 ЕУР за изборну припремну годину   

50 00 ЕУР по упису у ЕМЈМД  

  

Б) Стипендије за студенте здружених дипломских студија Ерасмус Мундус:  

Студентским стипендијама за ЕМЈМД покриваће се трошкови учествовања студената 
(укључујући накнаде за школарине, осигурање и друге обвезне трошкове повезане са 

учествовањем студенатау студију), допринос трошковима путовања студената и настањења те 
дневнице током трајања студијског програма ЕМЈМД-а. Појединости о износу студентских 
стипендија за ЕМЈМД наведене су у наставку:    

  

                                                      
65 Troškove pridruženih partnera konzorcij za EMJMD može nadoknaditi samo iz „Doprinosa troškovima za upravljanje konzorcijem” EU-a (paušalni 

iznos).   
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 до 9 000 ЕУР годишње по стипендисти из партнерске државе66   

  

Допринос трошковима до 4 500 ЕУР годишње по стипендисти из државе учеснице у програму   

учествовања.    

Сваки износ који прелази те највеће доприносе мора покрити организација учесница и они се не 
смију наплатити стипендисти.    

1 000 ЕУР годишње по стипендисти с боравиштем у држави 
учесници у програму за трошкове путовања  

  

2 000 ЕУР годишње за трошкове путовања + 1 000 ЕУР за трошкове 
настањења за Допринос трошковима стипендисте с боравиштем у  

3 партнерској држави која се налази мање од 4 000 км од путовања 
и постављања  УВО-а који координише ЕМЈМД.  

  

4 000 ЕУР годишње за трошкове путовања + 1 000 ЕУР за трошкове 

настањењапо стипендисту који има боравиште у партнерској држави 
која се налази 4 000 или више км од УВО-а који координира ЕМЈМД.  

1 000 ЕУР мјесечно за вријеме трајања студијског програмаЕМЈМД-а 
(највише 24 мјесеца). Допринос за трошкове живота не даје се 

стипендистима за периода ЕМЈМДа 
(истраживање/развој/пракса/припрема теза) проведена у њиховој 

земљи боравишта,  

Допринос трошковима живота нити стипендистима из партнерске државе за периоде ЕМЈМД-а 

које су провели у било којој партнерској држави дуже од једног 

тромјесечја (односно 3 мјесеца или еквивалент 15 ЕЦТС бодова).  

  

Стваран износ појединих стипендија разликоват ће се овисно о а) трајању ЕМЈМД-а (60, 90 или 
120 ЕЦТС бодова); б) држави/регији у којој студент има боравиште; в) трошковима учествовања 
у ЕМЈМД-у одређенима од стране конзорција.   

  

Укупни износ бесповратних средстава  

На основу тих параметара, износ бесповратних средстава за ЕМЈМД за припремну студијску 
годину и 3 круга уписа оквирно ће износити око 3 милиона ЕУР.   

                                                      
66  Студенти који нису резиденти државе учеснице у програму нити су у њој обављали главну активност (студиј, 

оспособљавање или рад) дуље од укупно 12 мјесеци у посљедњих пет година. Референтни период од пет година за 

ово правило „12 мјесеци” израчунава се уназад од рока за предају који су одредили конзорцији за пријаву за 

студентске стипендије у оквиру ЕМЈМД-а 
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ЗАЈМОВИ ЗА ДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ ЕРАСМУС+  

Студенти дипломског студија који желе завршити цијели студиј дипломског нивоа другој држави 
учесници у програму могу имати могућност затражити зајам за који гаранцију даје ЕУ који ће им 
помоћи у покривању трошкова.  

Зајмовима за дипломске студије Ерасмус+ потенцијалним студентима дипломских студија 

омогућиће се приступ зајмовима (које издају поједине банке и за које јамчи ЕУ путем Европске 
инвестицијске банке као партнера) којима ће се подржати њихови студији у иностранству за 
вријеме периода спровођења програма Ерасмус+. У буџету ЕУ успоставиће се равнотежа с 

вишеструким износом финансирања из банкарског сектора за зајмове мобилним студентима 
дипломског студија.  

Зајмови за дипломске студије Ерасмус+ постаће постепено доступни у све већем броју земаља и 
све већем броју студената током година, почевши од академске године 2015./2016. 

Износи и сврха зајма  

Зајмови износе до 12 000 ЕУР за једногодишњи дипломски студиј и до 
18 000 ЕУР за дипломски студиј у трајању од највише двије године, те 
могу обухватати трошкове живота и школарине у било којој од 33 
државе учеснице у програму Ерасмус+.  
Најважније предности у смислу социјалне заштите јесу изостанак 
улагања гаранције од стране студената или родитеља, погодне каматне 
стопе, погодни услови отплате.  
Средства из буџета ЕУ у износу од 517 милиона ЕУР која се издвајају за 
гаранције (којима професионално управља Европски инвестициони 
фонд, који је дио Групе Европске инвестицијске банке) омогућиће 
зајмове из банкарског сектора у вишеструком износу (до 3,2 милијарде 
ЕУР) доступне студентима дипломских студија.  
На овај ће начин до 200 000 студената имати могућност остваривања 
финансијске подршке за дипломски студиј у другој држави учесници у 
програму Ерасмус+.    

Критерији 

прихватљивости  

Како би били прихватљиви студенти морају:  

- бити резиденти једне од држава учесница у програму Ерасмус+.  

- успјешно завршити први циклус високог образовања и бити 
примљени у програм 2 циклуса  у признатој установи високог 
образовања (УВО) која је добила Повељу Ерасмус за високо 
образовање (ЕЦХЕ).  

Дипломски студиј који планирају уписати мора испуњавати сљедеће 
критерије:   

- мора се изводити у држави која је различита од државе 

пребивалишта студента и од државе у којој је студент добио диплому о 

завршеном преддипломском студију (или диплому којом добијају 

приступ дипломском програму) - мора бити програм који води стицању 

дипломе.  

Коме предати захтјев?  
Директно банкама учесницама или предузећима која нуде студентске 

зајмове.  
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Више информација о овој схеми и финансијским институцијама које у њој учествују доступно је 
на интернет страници Европске комисије: http://ec.evropa.eu/education/opportunities/higher-
education/masters-loans_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
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КЉУЧНА МЈЕРА 2.:  САРАДЊА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И РАЗМЈЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ   

КОЈЕ СЕ МЈЕРЕ ПОДРЖАВАЈУ?   

Овом се кључном мјером подржавају:   

 Стратешка партнерства у подручју образовања, оспособљавања и младих;   

 Удружења знања;  

 Удружења секторских вјештина;   

 Јачање способности у подручју високог образовања;  

 Јачање способности у подручју младих.  

  

Очекује се ће активности које се подржавају у оквиру ове Кључне мјере донијети позитивне и 
дугорочне ефекте за организације које учествују у програму, на системе политика у које су такве 

мјере уоквирене те на особе и организације које су директно или индиректно укључене у 
организоване мјере.  

Очекује се да ће Кључна мјера донијети развој, пренос и/или спровођење иновативне праксе на 

организационом, локалном, регионалном, националном или европском нивоу.    

Очекује се да ће пројекти који се подржавају у оквиру ове Кључне мјере произвести сљедеће 
исходе за организације учеснице:  

 иновативне приступе усмјерене на циљне групе, осигуравајући на примјер: привлачније 
програме образовања и оспособљавања у складу с потребама и очекивањима појединаца; 

употребу партиципативних приступа и методологија заснованих на ИКТ-у; нове и побољшане 
поступке за признавање и потврђивање компетенција; већу учинковитост активности у 
корист локалних заједница; нову и побољшану праксу за задовољавање потреба група у 

неповољном положају и смањење разлика у резултатима учења које су повезане с 
географским и социоекономским факторима; нове приступе бољем подржавању 

конкурентности и запошљавања, посебно на регионалном и локалном нивоу; признавање 

изврсности у учењу и подучавању језика путем Европске ознаке језика.  

 модерније, динамичније, посвећеније и професионалније окружење у организацији: 

спремност за укључивање добре праксе и нових метода у свакодневне активности; 
отвореност за синергије с организацијама активним у различитим подручјима или другим 
социоекономским секторима; стратешко планирање професионалног развоја особља у 

складу с потребама појединаца и организационим циљевима;  

 већу способност и стручност за рад на међународном нивоу/нивоу ЕУ: боље способности за 
управљање и стратегије интернационализације; бољу сарадњу с партнерима из других 

држава, из других образовних подручја, оспособљавања и младих и/или других 
социоекономских сектора; додјелу више финансијских средстава (осим средстава ЕУ) за 
организацију пројеката ЕУ и међународних пројеката у подручју образовања, 

оспособљавања и младих; већи квалитет у припреми, спровођењу, надзору и праћењу 

пројеката ЕУ/међународних пројеката.   

  

Пројекти које се финансирају у оквиру ове Кључне мјере такође ће вјеројатно имати позитиван 
учинак на особе које су директно или индиректно укључене у активности, као што су:  

 већи осјећај за иницијативу и предузетништво;   

 боље знање страних језика;   

 већи степен дигиталних компетенција;   

 боље разумијевање и одговарање на друштвену, етничку, језичну и културну разноликост;   

 већи ниво вјештина за запошљавање и оснивање нових предузећа (укључујући социјално 
предузетништво);   

 активније учествовање у друштву;  

 позитивнији став према европском пројекту и вриједностима ЕУ;  

 боље разумијевање и признавање вјештина и квалификација у Европи и изван ње;  
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 боље компетенције повезане са стручним профилима (подучавање, оспособљавање, рад с 

младима итд.);  

 боље разумијевање праксе, политика и система у подручју образовања, оспособљавања или 
младих у свим државама;  

 боље разумијевање међусобне повезаности између формалног, неформалног образовања, 
стручног оспособљавања, других облика учења и тржишта рада;  

 више прилика за стручно усавршавање;   

 већа мотивација и задовољство у свакодневном раду.   

  

На системском нивоу очекује се да ће се њима покренути модернизација и појачати одговори 
система образовања иоспособљавања те политика за младе на главне изазове у данашњем 

свијету: запошљавање, економска стабилност и раст, али и потреба за промовисањем 
друштвених, грађанских и међукултуралних компетенција, међукултуралног дијалога, 

демократских вриједности и основних права, социјалне укључености, недискриминације и 

активног грађанства, критичког мишљења и медијске писмености.  

  

Према томе, ова Кључна мјера има сљедећи предвиђени учинак:    

 повећана квалитета образовања и оспособљавања и рада с младима у Европи и изван ње: 

комбиновањем вишег степена изврсности и привлачност с повећаним приликама за све, 

укључујући оне у неповољном положају;  

 системи образовања, оспособљавања и младих који су боље усклађени с потребама и 

приликама које се нуде на тржишту и боље везе с предузећима и заједницом;   

 боље пружање и оцјењивање основних и трансверзалних вјештина, нарочито 

предузетничких, друштвених, грађанских, међукултуралних и језичкимх компетенције, 

критичког мишљења,  дигиталних вјештина и медијске писмености;  

 повећане синергије и везе и бољи прелаз између различитих система за образовање, 

оспособљавање и младе с бољом употребом европских референтних алата за признавање, 
вредновање и транспарентност компетенција и квалификација;   

 већа употреба исхода учења приликом описивања и дефинисања квалификација дијелова 

квалификација и курикулума за подржавање учења и оцјењивања;   

 нова и повећана међурегионална и транснационална сарадња јавних тијела у подручју 

образовања, оспособљавања и младих;   

 стратешка и интегрисана употреба ИКТ-ова и отворених образовних садржаја (ОЕР) у 

системима образовања, оспособљавања и младих;  

 већа мотивација за учење језика путем иновативних метода подучавања или боље 
повезаности с практичном употребом језичкимх вјештина потребних на тржишту рада;  

 појачана интеракција између праксе, истраживања и политике.    



  

 

       

  

СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА У ПОДРУЧЈУ ОБРАЗОВАЊА, ОСПОСОБЉАВАЊА И МЛАДИХ   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА?   

Циљ је стратешких партнерстава подстицати развој, пренос и/или спровођење иновативне 
праксе те спровођење заједничких иницијатива којима се промовише сарадња, сарадничко 

учење и размјена искуства на европском нивоу.   

С обзиром на циљ и састав стратешког партнерства, пројекте дијелимо у двије групе:  

  

 Стратешка партнерства за подстицање иновација  

Од пројеката се очекује развијање иновативних резултата и/или укључивање у интензивне 
активности ширења и кориштења постојећих или нових производа или иновативних идеја. 
Подносиоци захтјева имају могућност затражити намјенски буџет за интелектуалне резултате и 

догађања с мултиплицирајућим учинком у циљу директног одговарања на захтјев за 
иновацијама који поставља ова мјера. Ове су врсте пројеката отворене за сва подручја 

образовања, оспособљавања и младих.   

  

  Стратешка партнерства за подстицање размјене добре праксе  

Примарни је циљ организацијама омогућити развијање и оснаживање мрежа, повећање 
способности дјеловања на транснационалном нивоу, дијељење и успоређивање идеја, пракси и 
метода. Одабрани пројекти могу такође произвести опипљиве резултате и очекује се 

спровођење активности ширења резултата, али на начин који одговара циљу и опсегу пројеката. 
Ови резултати и активности биће суфинансирани путем стандардног буџета за управљање 

пројектом и спровођење пројеката. Стратешка партнерства која се односе на подручје високог 
образовања неће подржавати ову врсту пројеката.     

Без обзира на врсту пројеката коју подносилац одабере и на подручје на које пројекат има 

учинак, стратешка партнерства отворена су свим врстама организација које су активне у подручју 

образовања, оспособљавања и младих или у другим социоекономским секторима те 

организацијама које спроводе активности које задиру у друга подручја (нпр. локална и 
регионална тијела, центри за признавање и потврђивање, економске коморе, трговинске 
организације, центри за усмјеравање, културне организације). Зависно од приоритета и циљева 

пројеката, у стратешка партнерства требали би бити укључени најприкладнији и различити 
партнери који могу понудити своје искуство, профиле и посебну стручност те произвести 

релевантне и висококвалитетне резултате спровођења пројеката.   

Како би се могла финансирати, стратешка партнерства морају се односити на а) барем један 
хоризонтални приоритет или б) барем један посебан приоритет важан у највише погођеном 
подручју образовања, оспособљавања и младих.  

  

Хоризонтални приоритети  

 Унапређење постигнућа у релевантним и напредним основним и трансверзалним 
компетенцијама у контексту цјеложивотног учења кроз формално и неформално 

образовање и оспособљавање, од предшколског одгоја и образовања, преко школског 
образовања, активности младих, високог образовања те стручног образовања и 

оспособљавања, све до образовање одраслих.  

 Укључиво образовање, оспособљавање и активности младих: у складу с Паришком 
декларацијом, предност се даје активностима које се баве различитостима у (формалном 
и неформалном) образовању и оспособљавању, развијањем друштвених, грађанских, 
међукултуралних компетенција и медијске писмености, смањењем дискриминације и 
сегрегације, сузбијањем вршњачког насиља те смањењем разлика у резултатима учења 

код ученика у неповољном положају, и то нарочито путем иновативних интегрираних 

приступа. Такође би требало укључити побољшање приступа образовању, као и 
повећање учествовања и успјеха ученика у неповољном положају те олакшавање 
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њихова пријелаза између различитих разина и врста образовања и оспособљавања, из 

програма образовања/оспособљавања на тржиште рада и/или с једног посла на други. 
Узимајући у обзир критични контекст, посебан ће се нагласак такође ставити на 
подржавање пројеката који укључују избјеглице, азиланте и мигранте и/или су усмјерени 
на тему избјегличке кризе у Европи.    

 Отворено и иновативно образовање, оспособљавање и активности младих у контексту 
дигиталног доба: предност се даје активностима које придоносе ширењу резултата 
формалног и неформалног учења те популаризацији и ширењу примјене отворених и 
иновативних педагошких приступа у подручју образовања, оспособљавања и младих, 

партиципативно управљање образовањем те методе и ресурсе за образовне раднике и 

ученике на свим разинама, нарочито оне у неповољном положају. То укључује подршку
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синергијама између образовних, истраживачких и иновацијских активности, дигитализацију 

квалитетног садржаја и промовисање примјене ИКТ-а као покретача системне промјене која ће 
довести до повећане квалитете и релевантности образовања, оспособљавања и политика за 
младе на свим нивоима.     

 Образовни радници: предност се даје активностима којима се побољшавају поступци 
регрутовања,  одабира и запошљавања најбољих и најприкладнијих кандидата за 

наставничко занимање те активностима којима се подржава трајно стручно усавршавање 
образовних радника (наставника, професора, тутора, ментора итд.) и особа које раде с 
младима, и то нарочито у вези с темама све веће разноликости ученика, пријевременог 
напуштања школовања, ученика у неповољном положају (укључујући избјеглице, 
азиланте и мигранте), учења кроз рад, дигиталних компетенција и иновативних 

педагошких приступа. То укључује изградњу учинковитих партнерстава између пружаоца 

програма и образовних установа те развијање програма, модула и програма на 

интернету у циљу оспособљавања образовних радника у складу с утврђеним моделима 
вредновања и издавања потврда.   

 Транспарентност и признавање вјештина и квалификација у циљу олакшавања учења, 

запошљивости и мобилности радне снаге: предност се даје активностима којима се 
промовише пропусност међу свим подручјима образовања, оспособљавања и младих те 
поједностављивање и рационализацију алата за осигуравање транспарентности, 

потврђивања и признавања исхода учења. То укључује промовисање иновативних 
рјешења за признавање и потврђивање компетенција стечених информалним, 
неформалним, дигиталним и отвореним учењем.    

 Одрживо улагање, резултати и учинковитост у образовању и оспособљавању: предност 
се даје активностима којима се подржава учинковито спровођење Инвестиционог плана 
за Европу, укључујући путем привлачних модела финансирања приватних 

заинтересованих страна и капитала; подстицање образовања, оспособљавања и 

политика за младе и развијање реформи заснованих на показатељима које на учинковит 
начин уносе квалитет у (формално и неформално) образовање и оспособљавање путем 

учења кроз рад. Предност се такође даје активностима којима се подстиче развој 
иновативних начина осигуравања одрживих улагања у свим облицима учења, 
укључујући финансирање на основу резултата и дијељење трошкова.    

  

Приоритети по подручјима  

У високом образовању: 

 У складу с Програмом ЕУ за модернизацију из 2011. године: повећање стечених разина 
образовања; побољшање квалитета и релевантности високог образовања; јачање 

квалитета путем мобилности и прекограничне сарадње; примјена троугла знања, међу 
осталим, путем интердисциплинарне сарадње; побољшање управљања и финансирања.   

 У складу с Комуникацијом о отварању образовања из 2013. године: промовисање развоја 
нових начина подучавања те кориштења и одговарања на појаву нових технологија у 

учењу и образовању.  

 

У стручном образовању и оспособљавању:   

 Промовисање учења кроз рад у свим облицима, уз посебан нагласак на шегртовање, 
укључивањем социјалних партнера, предузећа и пружатеља ВЕТ-а, као и подстицањем 
иновација и предузетништва.  

 Даље развијање механизама осигуравања квалитете у ВЕТ-у, у складу с препорукама 
ЕQАВЕТ-а, и успостављање континуираног прикупљање података и повратних 
информација у системима И-ВЕТ и Ц-ВЕТ, на основу исхода учења као дио система за 
осигуравање квалитете.   
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 Даље јачање кључних компетенција у курикулуму ВЕТ-а и осигуравање бољих 

могућности за стицање и развијање тих вјештина уз помоћ система И-ВЕТ и Ц-ВЕТ.  

 Побољшана доступност оспособљавања и квалификација за све уз помоћ система Ц-ВЕТ 
у контексту цјеложивотног учења, нарочито повећањем квалитете, понуде и 

приступачности Ц-ВЕТ-а, потврђивањем неформалног и информалног учења, 
промовисањем учења кроз рад за особе запослене у предузећима, осигуравањем 

учинковитих и интегрираних служби за усмјеравање те флексибилним и пропусним 
образовним путовима.  

  

У школском образовању: 

 Јачање профила наставних занимања привлачењем најбољих кандидата и подстицањем 
наставника и директора да пружају висококвалитетно образовање, рјешавају сложене 

ситуације у учионицама и прихвате нове алате и методе. Конкретно, то се постиже 
подржавањем развоја метода запошљавања и одабира; побољшањем почетног 

образовања наставника и увођења наставника у посао; подржавањем наставника у раду 
с различитим групама ученика (као што су избјеглице, азиланти и мигранти) и 
прихваћањем сурадничке и иновативне праксе на самом почетку каријере; те јачањем 
водитељских улога у образовању, укључујући подијељено вођство, у циљу стварања 

нужних промјена и побољшања на институционалном нивоу.  

 Рјешавање проблема ниског нивоа основних вјештина у подручју математике, 
природних наука и писмености увођењем учинковитијих, иновативних метода 

подучавања. Конкретно, то се постиже путем пројеката који се баве активним учењем 
усмјереним на ученика и рјешавање проблема, примјењују мултидисциплинарни и 
интердисциплинарни приступ те подстичу вјештине критичког мишљења уважавањем 

културног окружења и/или околине у подучавању природним наукама; пројеката којима 
се развијају иновативни дидактички материјали у циљу повећања мотивације за читање 

код свих ученика; те пројеката који одговарају на изазов вишејезичкимх разреда кроз 

методе које се заснивају на познавању других језика поред језика наставе.    

 Подстицање школа да ријеше проблем пријевременог напуштања школовања и 

неповољног положаја те да се баве свим студентима: од оних који остварују најниже 
академске резултате до оних који остварују највише резултате. Конкретно, то се постиже 

подржавањем пројеката чији је циљ повећати унутрашњу сарадњу и сарадњу с 
родитељима и осталим вањским заинтересованим странама; пројеката којима је циљ 

олакшати пријелаз између различитих фаза образовања; пројеката који подржавају 
умрежавања школа које промовишу сарадничке и холистичке приступе подучавању у 
циљу подржавања сваког ученика те пројеката којима се развијају методе и системи 

вредновања који су усклађени с таквим приступима.  

 Повећање квалитета предшколског васпитања и образовања (ЕЦЕЦ) у циљу побољшања 
квалитета услуга ради остварења бољих резултата учења и осигурања доброг почетка у 

образовању за све. Конкретно, то се постиже пројектима чији је циљ развити холистички 
педагошки оквир за ЕЦЕЦ примјерен узрасту, укључујући професионализацију радника у 

ЕЦЕЦ-у те омогућавање преношења користи стечених предшколским образовањем на 
друге нивое школског образовања те пројектима којима се развијају нови модели за 

спровођење, управљање и финансирање ЕЦЕЦ-а.  

  

У образовању одраслих:  

 Побољшање и проширење понуде висококвалитетних прилика за учење прилагођених 
потребама појединачних одраслих полазника, укључујући путем иновативних начина 
потврђивања, усмјеравања и пружања услуге групама којима је то најпотребније.  
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 Проширење и развој компетенција наставника, нарочито у подручју учинковите 

примјене ИКТ-а у образовању одраслих за бољи обухват образовања и остваривање 
бољих резултата учења.  

 Развијање и спровођење учинковитог пружања образовања у циљу унапређења 
основних вјештина (језичка, нумеричка и информатичка писменост) и кључних 

компетенција појединих циљних група одраслих полазника које тренутно немају 
могућност примити задовољавајућу разину образовања.  

  

У подручју младих: 

 Промовисање висококвалитетног рада с младима. Предност се даје пројектима који:  

- подстичу укључивања и запошљивости младих људи који имају мање могућности 
(укључујући НЕЕТСове);   

- промовишу међукултурални дијалог и побољшавају разумијевање и прихваћање 

разноликости у друштву;  

- подржавају особе које раде с младима у развијању и размјењивању учинковитих 
метода утицања на маргинализоване младе особе, избјеглице, азиланте и 
мигранте, и спречавања расизма и несношљивости међу младима;  

- интернационализују рад с младима и отварају га према међусекторској сарадњи, 
омогућавајући већу пропусност у свим пољима дјеловања у подручју младих;   

- професионализација особа које раде с младима јачањем њихових компетенција 

те утврђивањем стандарда квалитета и етичких и професионалних кодекса; јачају 
веза између политике, истраживања и праксе;   

- промовишу боље разумијевање, признавање и потврђивање рада с младима и 
неформалног учења на европском, националном, регионалном и локалном 

нивоу.  

 Промовисање оснаживања, отварање према међусекторској сарадњи, омогућавајући 

већу пропусност у свим пољима дјеловања у подручју младих, с посебним нагласком на 

приступу правима, аутономији, учествовању – укључујући е-учествовање –  те активном 

грађанству младих људи, нарочито оних изложених ризику од социјалне искључености, 

путем пројеката који:   

- проширују и продубљују учествовање младих на локалном, регионалном, 

националном, европском или глобалном нивоу;  

- промовишу разноликост, међукултурални и међурелигијски дијалог, заједничке 

вриједности слободе, толеранције и поштовања људских права; унапређују 
критичко мишљење и медијску писменост младих; подстичу иницијативу, 

нарочито у друштвеном подручју;  

- подстичу младе и да се повезују, изражавају своје мишљење и утичу на изабране 
креаторе политика, јавну управу, интересне групе, организације цивилног 

друштва или поједине грађане у оквиру било којег политичког или друштвеног 

процеса који утиче на њихове животе.  

 Промовисање предузетничког образовања и социјалног предузетништва међу младима. 
Предност се даје пројектима који имају облик транснационалне иницијативе младих 
којом се групама младих људи омогућава да предузетничке идеје примијене у пракси, 

укључујући путем социјалног предузетништва, у циљу рјешавања изазова и проблема 
утврђених у њиховим заједницама.   
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КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА?   

За вријеме трајања пројеката, и зависно од врсте стратешког партнерства, могу се остваривати 
бројне активности, на примјер:   

   активности којима се јача сарадња и умрежавање организација;  

   тестирање и/или спровођење иновативне праксе у подручју образовања, 

оспособљавања и младих;   

  активности којима се олакшава признавање и вредновање знања, вјештина и 

компетенцијастечених  

  путем формалног, неформалног и информалног учења;  

  активности сарадње између регионалних тијела у циљу промовисања развоја система 

образовања, оспособљавања и младих и интеграције у активностима локалног и 

регионалног развоја;   

  активности у циљу подупирања ученика с инвалидитетом/посебним потребама да 

заврше образовне циклусе и олакшавања њиховог уласка на тржиште рада, укључујући 

кроз борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих заједница у 

образовању;  

  активности за бољу припрему и кориштење образовања и оспособљавањастручњака за 

изазове повезане с једнакости, различитости и укључивањем у околини за учење;   

  активности за промовисање интеграције избјеглица, азиланата и новопридошлих 

миграната и јачање свијести о питањима у вези с избјегличком кризом у Европи;  

  транснационалне иницијативе којима се подстиче развој предузетничког начина 

размишљања и вјештина, како би се потакнуло активно грађанство и предузетништво 

(укључујући социјално предузетништво) које заједнички спроводе двије или више 

група младих људи из различитих земаља.  

  

У оквиру стратешких партнерстава могуће је такође организовати активности транснационалног 
оспособљавања, учења и подучавања појединаца ако оне доносе додатну вриједност у 

остваривању циљева пројеката. Неке од тих активности нарочито се односе на једно или више 

подручја образовања, оспособљавања и младих, како је наведено у таблици ниже. Детаљнији 
опис активности које се подржавају налази се у Прилогу I.  

  

Врста активности  Нарочито се односи на  

Спојена мобилност ученика/полазника  Сва подручја образовања, оспособљавања и 

младих  

Краткорочне размјене група ученика  Школско образовање  

Интензивни студијски програми  Високо образовање  

Дугорочна мобилност ученика у сврху учења  Школско образовање  

Дуготрајне задатке подучавања или 

оспособљавања  

Високо образовање, ВЕТ, школско 

образовање и образовање одраслих  

Дугорочна мобилност особа које раде с 

младима  

Подручје младих  

Краткорочно заједничко оспособљавање 

особља  

Сва подручја образовања, оспособљавања и 

младих  
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КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ У СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ?   

Стратешка партнерства у начелу су усмјерена на сарадњу између организација с пословним 
настаном у државама учесницама у програму. Међутим, организације из партнерских држава 
могу бити укључене у Стратешко партнерство као партнери (не подносиоци захтјева), ако њихово 
учествовање доноси битну додатну вриједност за пројекат.  

Уз организације које формално учествују у пројекту и примају средства ЕУ, Стратешко 

партнерство може такође имати користи од укључивања других организација које могу створити 
додану вриједност за планиране активности улагањем властитих ресурса и техничког знања. 
Када је примјењиво, подносилац захтјева треба у приједлогу пројеката образложити како 
поједина организација придоноси остваривању циљева пројеката.  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ У ОЦЈЕЊИВАЊУ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити Стратешко партнерство како би 

био прихватљиво за бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+:  

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Организација учесница може бити било која јавна или 
приватна организација с пословним настаном у држави 
учесници у програму или у партнерској држави у свијету 
(види одјељак „Прихватљиве државеˮ у дијелу А овог 
водича).    

 Таква организација може, на примјер, бити:  установа 

високог образовања; школа/институт/образовни центар 

(на било којем нивоу, од предшколске до 

средњошколске, укључујући струковно образовање и 

образовање одраслих); непрофитна организација, 

удружење, НВО; јавно или приватно мало, средње или 

велико предузеће (укључујући социјална предузећа)  

јавно тијело на локалном, регионалном или 

националном нивоу;   социјални партнер или други 

представник пословног свијета, укључујући економске 

коморе, индустрију, обртничка/стручна удружења и 

синдикате;  истраживачки институт; заклада; центар за 

оспособљавање између предузећа;  

  предузећа која пружају заједничко оспособљавање 

(сарадничко оспособљавање);   

  културна организација, књижница, музеј;   

  тијело које даје савјете у вези с каријером, 

професионалну оријентацију и услуге информисања;  

  тијело које вреднује знање, вјештине и компетенције 

путем неформалног и информалног учења;   

  европски НВО за младе;  

  група младих људи активна у подручју рада с младима, 

али не нужно у контексту  

  организације младих (тј. неформална група 

младих људи ).   
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 Установе високог образовања (УВО) с пословним настаном у држави 

учесници у програму морају имати ваљану Повељу Ерасмус за високо 

образовање (ЕЦХЕ). УВО-и учесници у партнерским државама не морају 

имати ЕЦХЕ, али ће морати прихватити њезина начела.   

ко може предати 

захтјев?  

Свака организација учесница с пословним настаном у држави учесници у 

програму може бити подносилац захтјева. Организација предаје захтјев у 

име свих организација учесница укључених у пројекат.    

Број и профил 

организација 

учесница   

Стратешко партнерство је транснационално и укључује барем три 
организације из три различите државе учеснице у програму. Не постоји 
максималан број партнера. Међутим, буџет за управљање и спровођење 
пројеката ограничен је (и односи се на 10 партнера). Све организације 
учеснице морају бити утврђене у тренутку подношења захтјева за 
бесповратна средства.  

У изузетним случајевима, сљедеће врсте пројеката могу укључивати 
најмање двије организације из двију држава учесница у програму:  

- Стратешка партнерства у подручју младих;  

- У оквиру Стратешких партнерстава у подручју школског 

образовањакојима се промовише размјена добре праксе између 

организација из држава учесница у програму 79 .  

 - Сљедеће:  

 Стратешка партнерства само за школе;  

 Стратешка партнерства за регионалну сарадњу која 
предводе најмање дватијелалокалне/регионалне власти 
из двију различитих држава.  

  

                                                  

У случају неформалне групе, један од чланова групе преузима улогу представника и сноси 

одговорност у име групе.   Молимо погледајте попис прихватљивих школа и прихватљивих тијела 
доступан на интернет страницама националних агенција. Напомена: будући да је ријеч о 

изузетку, модел уговарања Стратешких партнерстава за школе заснива се искључиво на 

уговорима о додјели бесповратних средстава склопљених с једним корисником. За више 
информација погледајте дио В овог водича.   

Мјесто спровођења 

активности  

Све активности у оквиру Стратешког партнерства морају се одржавати у 
државама организација које учествују у пројекту. Активности се такође 
могу одржавати у сједиштима институција Европске уније, чак и ако у 
пројекту не учествује ни једна  

организација из државе у којој се налази сједиште дане институције ЕУ. 67   

                                                      
67 Сједишта институција Европске уније јесу Брисел, Франкфурт, Луксембург, Стразбур и Хаг.    
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Трајање пројеката  

 Партнерства у подручју високог образовања: између 24 и 36 мјесеци;  

Партнерства у подручју ВЕТ-а, школског образовања и образовања  

одраслих: између 12 и 36 мјесеци  

 Партнерства у подручју младих:између 6 и 36 мјесеци.  

Трајање се мора одабрати у фази подношења захтјева на основу циља 
пројеката и врсте планираних активности.  

У изузетним случајевима, трајање Стратешког партнерства може се 

продужити, на захтјев корисника и у договору с националном агенцијом, 

до 6 мјесеци под условом да укупно трајање не прелази 3 године. У таквом 

случају не мијења се укупан износ бесповратних средстава. Сви пројекти 

морају завршити најкасније 31. августа 2019. године.  

Коме предати 

захтјев?  

Националном агенцији државе у којој организација подносилц има 

пословни настан68 .    

На сваком року исти конзорциј партнера може предати један захтјев и то 

само једној националном агенцији.   

Када предати 

захтјев?  

Партнерства у подручју високог образовања, ВЕТ-а, школског образовања 
и образовања одраслих:  

подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до31. 
марта у 12:00 сати (подне по бриселском времену) за пројекте који 

почињу између 1. септембра и 31. децембра исте године.   

Партнерства у подручју младих:  

подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до:   

 2. фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између 1. јуна и 30. септембра исте године ;   

 26. априла у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између 1. септембра исте године и 
31.јануарасљедеће године;   

 4. октобра у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 
спровођење започиње између 1. фебруара и 31. маја сљедеће године.  

За Стратешка партнерства у подручју младих: за сваки од три рока 

националне агенције могу отворити рок или за обје врсте Стратешких 

партнерстава (нпр. подржавање иновација и подржавање размјене 

добре праксе) или за само једну врсту пројеката. Подносиоци се 

позивају да посјете интернет страницу њихове националне агенције 

за детаљније информације.    

Како предати 

захтјев?  
Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину пријаве.   

  

Надаље, ако су у Стратешком партнерству предвиђене транснационалне активности 

оспособљавања, подучавања или учења, потребно је, уз горе наведене критерије, испунити и 
сљедеће критерије:  

  

                                                      
68 Напомена: школе под надзором националних тијела друге државе (нпр. француске школе, њемачке школе, школе 

војних снага УК-а) подносе захтјев националној агенцији државе надзорнице  



  
  

155   

Прихватљиве 

активности  

  

  

  

 

  

  

Спојена мобилност ученикаи полазникау којој се спајају краткорочна 
физичка мобилност (5 дана до 2 мјесеца, осим дана проведених на путу) 
и виртуелна мобилност;   

Краткорочне размјене група ученика (5 дана до 2 мјесеца, осим дана 
проведених на путу);  

Интензивни студијски програми за студенте у високом образовању (5 
дана до 2 мјесеца, осим дана проведених на путу) с гостујућим 
наставним особљем и другим релевантним стручњацима из подручја 
високог образовања ;  

Дугорочна мобилност ученика у сврху учења (2 до 12 мјесеци, осим дана 
проведених на путу);  

Дуготрајне задатке подучавања или оспособљавања (2 до 12 мјесеци);   

Дугорочна мобилност особа које раде с младима (2 до 12 мјесеци);  

   Краткорочно заједничко оспособљавање особља (5 дана до 2 мјесеца, 

осим дана проведених на путу).  

   Неке су од наведених активности важне за нека подручја образовања, 

оспособљавања и младих, али не и за друга. Више информација 

доступно је у одјељку о „Стратешким партнерствимаˮ у Прилогу I. овом 

водичу.  

 Активности ученика те дугорочне активности особља или особа које раде с 
младима из партнерских држава и у партнерске државе нису прихватљиве.   

Краткорочназаједничка оспособљавања особља те особље из држава 

учесница у програму које предаје у оквиру интензивних студијских програма 

сматрају се прихватљивим активностима.  

Прихватљиви 

учесници  

 

 

  

Студенти регистрирани у УВО-у учеснику и уписани у студије који 
завршавају признатом дипломом или другим признатим 
универзитетским дипломама, до и укључујући докторски ниво (у 
активностима интензивних студијских програма и спојене мобилности);   

Научници, ученици у ВЕТ-у, одрасли полазници, ученици и млади људи у 
спојеној мобилности;   

Ученици било које доби у пратњи наставног особља (у оквиру 

краткорочних размјена група ученика);   

   Ученици у доби од 14 година или више уписани у редовити студиј у школи 

која учествује у Стратешком партнерству (у дугорочној мобилности 

ученика за потребе студија);  

  Наставници, учитељи, водитељи оспособљавања, наставно и 

административно69  особље запослено у организацијама учесницама те 

особе које раде с младима.  

Број учесника  

 Само за Стратешка партнерства којима се промовише размјена добре 

праксе:  финансират ће се највише 100 учесника по пројекту (укључујући 

особе у пратњи).  

  
                                                      

69 У подручју школског образовања, то укључује образовно особље које интервенише у школама као што су просвјетни 

инспектори, школски савјетници, педагози, психолози итд. 
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Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 
и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Зависно од циљева пројеката, укљученим организацијама учесницама, очекиваном учинку и 

другим елементима, Стратешка партнерства могу бити различитих величина и у складу с тим 
прилагођавати своје активности. Једноставније речено, овом се активношћу омогућава 
организацијама учесницама стицање искуства у међународном сарадњи и јачање њихових 
капацитета, али и производња висококвалитетних иновативних резултата. Квалитативна оцјена 

пројеката бит ће размјерна циљевима сарадње и природи укључених организација.   

  

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:   

 

 

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 
су циљеви и приоритети Стратешког партнерстваˮ). Ако 
приједлог адресира хоризонтални приоритет 
„инклузивно образовање, оспособљавање и млади“ 
тада ће се сматрати „високо важним“.  

Степен до којег:  

- приједлог је заснован на стварној и примјереној 

анализи потреба   

- циљеви су јасно дефинисани, реалистични и односе се 
на циљеве који су важни за организације учеснице и 
циљне групе  

- приједлог је примјерен за остваривање синергија 
између различитих подручја образовања, 
оспособљавања и младих   

- приједлог је иновативан и/или надопуњује друге 
иницијативе које организације учеснице већ спроводе   

- приједлог доноси додатну вриједност на нивоу ЕУ 

путем резултата који се не би могли остварити да се 

активности спроводе у једној држави   

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 20 бодова)  

  

  

  

  

  

  

Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза приједлога 
пројеката, укључујући одговарајуће фазе припреме, 
спровођења, надзора, оцјењивања и ширења   

Досљедност између циљева пројеката и предложених 

активности  

Квалитет и изведивост предложене методологије  

Постојање и важност мјера за контролу квалитета за 
осигурање да је спровођење пројеката високе квалитете, 
довршена на вријеме и у оквиру буџета  

Мјера до које је пројекат трошковно учинковит и у којој се 

њиме расподјељују примјерена средства за сваку 

активност  
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  Ако су у оквиру пројеката планиране активности 
оспособљавања, подучавања и учења:   

 Степен до којег су те активности примјерене за циљеве 
пројеката и укључују одговарајући број учесника  

 Квалитет рјешења за признавање и вредновање резултата 

учења учесника у складу с европским правилима и 

начелима за транспарентност и признавање   

Квалитет пројекатног тима и 
рјешења за сарадњу   
(највише 20 бодова)  

  

  

• Степен до којег:  

- пројекат укључује одговарајућу мјешавину 
комплементарних организација учесница с нужним 
профилом, искуством и стручношћу за успјешну 
спровођење свих видова пројеката  

- расподјела одговорности и задатак показује 
посвећеност и активан допринос свих организација 
учесница  

- ако је то важно за врсту пројеката, пројекат укључује 
учествовање организација из различитих подручја 
образовања, оспособљавања, младих и других 
социоекономских фактора  

- пројекат укључује нове учеснике у Активности   

• Постојање учинковитих механизама за координацију и 
комуникацију између организација учесница, те с другим 
мјеродавним заинтересованим странама  

• Ако је примјењиво, степен до којег укљученост 

организације учеснице из партнерске државе доноси 

нужну додану вриједност пројекту (ако тај услов није 

испуњен, неће се разматрати прихваћање пројеката)  

Учинак и ширење (највише 30  

бодова)  

  

  

  

  

Квалитета мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице, за вријеме и 

након трајања пројеката  

- изван организације и појединаца који директно 
учествују у пројекту, на локалном, регионалном, 
националном и/или европском нивоу.  

Квалитет плана ширења: примјереност и квалитет мјера 

усмјерених на ширење резултата пројеката у оквиру и 

изван организација учесница   

   Ако је важно, степен до којег је у пројекту описано како ће 

материјали, документи и медији бити слободно доступни 

и како ће се промовисати путем отворених дозвола и не 

садржи неразмјерна ограничења  

   Квалитет планова за осигурање одрживости пројеката: 

способност за настављање стварања учинака након 

престанка исплате бесповратних средстава ЕУ   

  

Приједлози морају добити барем 60 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 

Надаље, морају добити барем пола од највишег броја бодова у свакој од категорија претходно 
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наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова за категорије „Важност пројекатаˮ и „Учинак 

и ширењеˮ; 10 бодова за категорију „Квалитета плана и спровођења пројекатаˮ и „Квалитета 
пројекатног тима и рјешења за сарадњуˮ). Приједлози којима није обухваћен барем један 
приоритет мјере неће се финансирати.  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

Стратешка партнерства подржавају широк и флексибилан распон активности у циљу спровођења 
квалитетних пројеката, промовисања развоја и модернизације организација и подупирања 

развоја политика на европском, националном и регионалном нивоу.   

Зависно од циљева пројеката, организацијама које учествују у пројекту, очекиваним учинцима и 
другим елементима, Стратешка партнерства могу се разликовати у величини и могу прилагодити 

своје активности. 

Међу великим бројем активности и формата пројеката, сљедећа Стратешка партнерства имају 

неке посебне важности:  

  

СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА САМО ЗА ШКОЛЕ   

Ова Стратешка партнерства у подручју школског образовања настоје подржати размјену добре 

праксе међу школама из различитих држава учесница у програму. У многим су случајевима 

активности сарадње попраћене размјенама разреда и/или дугорочном мобилности ученика из 
школа које учествују у пројекту. Посебан је значај овог формата стратешког партнерства начин 
склапања уговора с корисницима. Наиме, иако једна школа преузима иницијативу и подноси 

захтјев у име свих школа које учествују у партнерству, једном када се поједино партнерство 
школа одобри, свака школа која учествује склапа засебан уговор о додјели бесповратних 

средстава с националном агенцијом у својој држави.   

  

ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ   

Стратешким партнерствима у подручју младих подстиче се друштвена посвећеност и 
предузетнички дух међу младима. Те иницијативе, на примјер, могу обухватати:   

 успостављање (мрежа) социјалних предузећа, удружења, клубова и НВО-а;     

 развој и пружање курсева и оспособљавања о предузетничком образовању (посебно 

социјално предузетништво и употреба ИКТ-а);  

 активности информисања, подстицања медијске писмености, сензибилизације или 
активности којима се подстиче грађанска дужност између младих људи (нпр. расправе, 

конференције, догађања, савјетовања, иницијативе о европским темама итд.);  

 активности у корист локалних заједница (нпр. подршка рањивим групама као што су 
старије особе, мањине, мигранти, особе с инвалидитетом итд.);  

 умјетничке и културне иницијативе (представе, изложбе, концерти, трибине итд.).  

 

Посебан је значај овог формата Стратешких партнерстава да иницијативе младих покрећу, 

успостављају и спроводе млади. Приједлоге пројеката подносе и спроводе неформалне 
групе младих.  

  

УЧЕСНИЦИ ИЗ НАЈУДАЉЕНИЈИХ РЕГИЈА И ПРЕКОМОРСКИХ ДРЖАВА И ТЕРИТОРИЈА У 

АКТИВНОСТИМА ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА, ПОДУЧАВАЊА И УЧЕЊА   

У складу с Регулативом о оснивању програма Ерасмус+, у којој се позива да се у спровођењу 

програма у обзир узму ограничења која су посљедица удаљености најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и територија (ОЦТ) Европске уније од других држава учесница у програму, 
уведена су посебна правила финансирања како би се олакшало покривање високих трошкова 
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путовања за учеснике из најудаљенијих регија и ОЦТ-а који нису довољно покривени 

стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним трошковима 

утврђенима с обзиром на распон удаљености).  

Подносиоцима приједлога пројеката мобилности омогућиће се потраживање финансијске 

подршке за трошкове пута учесника из најудаљенијих регија и ОЦТ-а под ставком „ванредни 
трошкови“ (до највише 80 % укупних прихватљивих трошкова, више прочитајте у одјељку „Која 

су правила финансирања?“). Ова могућност доступна је под условом да подносилац може 
доказати да се у складу са стандардним правилима финансирања (на основу доприноса 
јединичним трошковима утврђенима с обзиром на распон удаљености) не покрива најмање 70 
% путних трошкова учесника.      

  

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

  

Уз горе наведене информације, више обавезних критерија и додатних корисних информација о 
овој активности, као и примјери пројеката у оквиру ове мјере, налазе се у Прилогу I овом водичу. 

Моле се заинтересоване организације да пажљиво прочитају мјеродавне одјељке овог прилога 
прије него што затраже финансијску подршку.   

  



  

 

       

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Стратешка партнерства обухватају све од једноставних пројеката сарадње између малих 
организација (као што су школе или неформалне групе младих људи) до разрађених и великих 
пројеката који су усмјерени на развој и размјену иновативних резултата у свим подручјима 

образовања, оспособљавања и младих. Трошкови који настају у различитим врстама пројеката у 

складу с тим ће се разликовати.  
Услијед тога, предложени модел финансирања састоји се од избоа ставки трошкова из којих ће 
подносиоци бирати зависно од активности које желе спроводити и резултатима које желе 
остварити. Прве двије ставке, „управљање пројектом и спровођењеˮ и „транснационални 
пројекатни састанциˮ чине ставке трошкова које могу затражити све врсте Стратешких 

партнерстава јер је њихова сврха придонијети трошковима који ће настати у било којем пројекту. 

Друге ставке трошкова могу се одабрати само за пројекте којима ће се остваривати 

материјалнији циљеви у смислу интелектуалних резултата/производа, ширења или уграђених 
активности подучавања, оспособљавања и учења. Осим тога, ако је то оправдано 
активностима/излазним вриједностима пројеката, могу бити покривени ванредни трошкови и 
трошкови учествовања особа с посебним потребама.   

Укупан износ бесповратних средстава промјењив је и израчунава се тако да се 12 500 ЕУР 

помножи с дужином трајања пројеката (у мјесецима) и ограничен је на 450 000 ЕУР за пројекте у 
трајању 3 од године.   
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Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Максималанизнос бесповратних средстава:    

промјењив износ који се израчунавањеава множењем 12 500 ЕУР с дужином трајања пројеката (у мјесецима)    

до највише 450 000 ЕУР за трогодишње пројекте.    

  

Неки максимални износи наведени у табелама ограничени су с обзиром на број мјесеци и израчунавају се на основу мјесечних износа, на начин да 

додијељен износ бесповратних средстава подијељен с бројем мјесеци не смије бити већи од 12 500 ЕУР. Међутим, укупна додијељена средства за 
пројекат корисници могу користити на најфлексибилнији начин за све вријеме трајања пројеката и у складу с активностима које је потребно провести 
у складу са планом рада.  

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  

Износ  Правило за додјелу  

Управљање 

пројектом и 

спровођење  

Управљање пројектом (тј. планирање, 
финансије, координација и комуникација 
између партнера итд.); материјали, алати 
приступи за  
учење/подучавање/оспособљавање 
малог степена. Виртуелна сарадња и 
локалне пројекте активности (нпр. 
пројекти у учионицама с ученицима, 
активности за рад с младима, 
организација и менторство у 
активностима учења/оспособљавања 
итд.); информисање, промовисање и 
ширење (нпр.  
брошуре, леци, информације на 

интернету). Трошкови повезани с 

спровођењем транснационалних 

иницијатива за младе.  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Допринос за 
активности 
организације 
координаторице:  

500 ЕУР мјесечно  

Највише  

2750 ЕУР 

мјесечно  

  

  

  

На основу трајања 

Стратешког  партнерства и 

броју укључених 

прихватљивих организација   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Допринос за 
активности других 
организација 
учесница:   

250 ЕУР мјесечно по  

организацији  
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Транснационални 

састанци у 

оквиру пројеката  

Учествовање у састанцима између 
пројекатних партнера које организира 
једна од организација учесница за 
потребе спровођења и координације. 
Допринос трошковима путовања и 
живота.  

  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености 
између 100 и 1999КМ:  

575 ЕУР по учеснику 

по  

састанку  

  

  

Услов: подносиоци морају 

оправдати потребу за 

састанцима у смислу броја 

састанака и укључених 

учесника. Удаљеност се мора 

израчунавати помоћу алата 

за израчунавање удаљености 

Европске комисије  

За удаљености од 

2000 КМ  

или више:  

760 ЕУР по учеснику 

по састанку  

  

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  

Износ  Правило за додјелу  

Ванредни 

трошкови  

Допринос стварним трошковима који се 

односе на подуговарање или куповину 

производа и услуга. Трошкови пружања 

финансијске гаранције, ако га је 

затражила национална агенција.   

Стварни 

трошкови  

75% прихватљивих трошкова  

Највише 50 000 ЕУР по 

пројекту 

(изузимајућитрошкове  

пружања финансијске 

гаранције)  

Услов: подуговарање мора 

бити везано уз услуге које 

организације учеснице не 

могу директно пружати из 

оправданих разлога. Опрема 

се не може односити на 

уобичајену канцеларијску 

опрему или опрему коју 

обично користе организације 

учеснице  



  

     
   

163  

  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови директно повезани са 

учесницима с инвалидитетом70   

Стварни 

трошкови  100% прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за те трошкове 

мора бити оправдан у 

обрасцу захтјева.  

  

ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧУ ИНОВАЦИЈЕ У ПОДРУЧЈУ ОБРАЗОВАЊА,  ОСПОСОБЉАВАЊА И 

МЛАДИХ   

  

Интелектуални 

резултати  

Интелектуални резултати /опипљиви 

резултати пројеката (као што су 

курикулуми, педагошки материјали и 

материјали за рад с младима, отворени 

образовни садржаји (ОЕР), алати ИТ-а, 

анализе, студије, методе за сарадничко 

учење итд.)   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б1.1   по водитељу по дану рада на 

пројекту   

Услов: очекује се да ће 

трошкови особља за 

водитеље и административно 

особље већ бити покривени 

под "Управљање пројектом и 

спровођење". Како би се 

спријечило могуће 

преклапање с таквом 

ставком, подносилаци ће 

морати оправдати врсту и 

количину трошкова особља у 

вези са свим предложеним 

излазним  

Б1.2   по 

истраживачу/учитељу/водитељу 

оспособљавања/особи која 

ради с младима по дану рада на 

пројекту    

Б1.3   по техничару по дану рада на 

пројекту  

 

                                                      
70 Укључујући трошкове који се директно односе на учеснике с посебним потребама и особе у пратњи који учествују у транснационалним активностима оспособљавања, подучавања 

и учења. То може укључивати трошкове дневница и путне трошкове, ако су оправдани и ако бесповратна средства за те учеснике нису затражена у оквиру прорачунских категорија 

„путовање” и „индивидуална подршка” 
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Б1.4   по административном 

особљу по дану рада на пројекту   

вриједностима.  

Резултати би требали бити 
значајни с обзиром на 
квалитету и количину како 
би се могли квалифицирати 
за ту врсту бесповратних 
средстава. Резултати би 
требали показати потенцијал 
за ширу употребу те за 
учинак.  

  

  

  

Догађања с 

мултиплицирајућим 

учинком  

Допринос за трошкове у повезане с 
националним и транснационалним 
конференцијама/семинарима/догађањима 
у циљу ширења интелектуалних резултата 
пројеката (осим путних трошкова и 
трошкова дневница за представнике 
организација учесница укључених у 
догађање).  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

100 ЕУР по локалном 
учеснику   

(тј. учесници из 

државе у којој се 

спроводи активност)  

Највише  

30 000 ЕУР 

по 

пројекту  

Услов: подршка за догађања 

с мултиплицирајућим 

учинком осигурава се само 

ако се односи на 

интелектуалне резултате 

пројеката. Пројекат без 

подршке бесповратних 

средстава не може добити 

подршку за организацију 

оваквих догађања.  

200 ЕУР по 
међународном 
учеснику  
(тј. учесници из 

других држава  
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ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА, ПОДУЧАВАЊА И УЧЕЊА КОЈЕ СЕ ИЗВРШАВАЈУ У ОКВИРУ 

СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА (НЕОБАВЕЗНО ФИНАНСИРАЊЕ)  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  

Износ  Правило за 

додјелу  

Путовање  

 Допринос за путне 
трошкове учесника, 
укључујући особе које 
путују као пратња, од 
мјеста поријекла до 
мјеста у којем се 
спроводи активност и 
натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 1 

999КМ:  275 ЕУР по учеснику   

Услов: подносиоци 

ће морати 

оправдати да су 

активности 

мобилности нужне 

за остваривање 

циљева и 

резултата 

пројеката. 

Удаљености се 

морају 

израчунавати 

помоћи алата за 

израчунавање 

Европске  

  

 

    

За удаљености од 2 000КМ или 

више:  360 ЕУР по учеснику  
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Појединачна 

подршка  

Јединични трошак по 

дану за покривање 

трошкова живота 

учесника, укључујући 

особе у пратњи, за 

вријеме спровођења 

активности   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Дугорочне задатке 
подучавања и 
оспособљавања   

  

Дугорочна 

мобилност особа 

које раде с 

младима  

  

до 14. дана активности: Б1.5по дану по 

учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: Б1.6   

по дану по учеснику  

+  

Између 61. дана активности и до 12 

мјесеци: Б1.7по дану по учеснику  

комисије71 . 

Подносилац  

мора навести 
удаљеност 
једносмјерног 
путовања у циљу 
израчунавања 
износа 
бесповратних 
средстава за 
покривање 
повратног 
путовања72 .  

  

Краткорочно 
заједничко 
оспособљавање 
особља  

  

Подучавање или 

стручне услуге у 

интензивним 

програмима 

студија особе у 

пратњиу свим 

активностима73   

до 14. дана активности: 100 ЕУРпо дану по 

учеснику + између 15. и 60. дана 

активности: 70 ЕУР по дану по учеснику  

                                                      
71 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm    

На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
73 Особе у пратњи имају право на исти износ, независно од тога у којој краткорочној или дугорочној активности учествују. У изузетним случајевима када особа у пратњи мора боравити 

у иностранству дуже од 60 дана, исплатиће јој се  додатне дневнице за период након 60. дана у оквиру буџетске ставке „потпора за посебне потребе”. 
   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Дугорочна 

мобилност 

ученика  

Б1.8   по мјесецу по учеснику  

Краткорочне 

активности за 

ученике  

до 14. дана активности 55 ЕУРпо дану по 

учеснику  

   (спојена 

мобилност, 

краткорочна 

мобилност 

ученика, 

интензивни 

студијски  

+  

између 15. и 60. дана активности: 40 ЕУР по 

дану по учеснику  

 

 

   програми).     

Језичка подршка  

Трошкови повезани с 

подршком која се нуди 

учесницима у циљу 

побољшања знања 

језика за подучавање 

или рад   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Само за активности које трају између 2 и 12 мјесеци:    

150 ЕУР по учеснику којем је потребна језичка подршка  

Услов: захтјев за 
финансијску 
подршку мора 
бити образложен у 
обрасцу захтјева  

  

Ванредни 

трошкови  

Високи путни трошкови 

учесника из 

најудаљенијих регија и 

прекоморских држава и 

територија (за 

појединости погледајте 

Стварни 

трошкови  

Високи путни трошкови: навише до 80 % прихватљивих 

трошкова  

Услов: захтјев за 
финансијску 
подршку мора 
бити образложен у 
обрасцу захтјева  
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одјељак „Шта бисте још 

требали знати о овој 

мјери“).  



 

     
   

 

ТАБЕЛА А   – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ (ИЗНОСИ У ЕУРО ПО ДАНУ)     

Ова се средства могу користити само за трошкове запосленика организација које учествују у пројекту за остваривање интелектуалних резултата. 

Износи овисе о: а) профилу особља које учествује у пројекту и б) држави организације учеснице чији особље учествује у спровођењу.   

  

  

  

Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

Техничар  
Административн 

о особље  

Б1.1  Б1.2  Б1.3  Б1.4  

Данска, Ирска, Луксембург, Холандија, Аустрија, Шведска, Лихтенштајн, 

Норвешка  
294  241  190  157  

  

Белгија, Њемачка, Француска, Италија, Финска, Уједињено Краљевство, 

Исланд   

  

280  214  162  131  

  

Чешка Република, Грчка, Шпанија, Кипар, Малта, Португал, Словенија   

  

164  137  102  78  

131  
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      Vodičprograma  

  

  

Бугарска, Естонија, Хрватска, Латвија, Литванија, Мађарска, Пољска, 

Румунија,  

Словачка, бивша југословенска република Македонија, Турска  

  

88  74  55  39  

  

  

ТАБЕЛА Б   – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ (ИЗНОСИ У ЕУРО ПО ДАНУ)     

  

Ова се средства могу користити само за трошкове запосленика организација које учествују у пројекту за остваривање интелектуалних резултата. 

Износи овисе о: а) профилу особља које учествује у пројекту и б) држави организације учеснице чији особље учествује у спровођењу.   

  

  

  

Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

Техничар  
Административн 

о особље  

Б1.1  Б1.2  Б1.3  Б1.4  

Аустралија, Канада, Кувајт, Макао, Монако, Катар, Сан Марино, 

Сједињене Америчке Државе, Швајцарска  
294  241  190  157  

Андора, Брунеј, Нови Зеланд, Сингапур, Уједињени Арапски Емирати, 

Држава Ватиканскога Града  
280  214  162  131  

Бахами, Бахреин, Екваторска Гвинеја, Хонг Конг, Израел, Кореја 

(Република) Оман, Саудијска Арабија, Тајван  
164  137  102  78  



 

     
   

 

Афганистан, Албанија, Ангола, Алжир, Антигва и Барбуда, Аргентина, 
Арменија, Азербајџан Бангладеш, Барбадос, Бјеларус, Белизе, Боливија, 
Бенин, Босна и Херцеговина, Боцвана, Бразил, Буркина Фасо, Бурунди, 
Бутан, Црна Гора, Чад, Чиле, Дамоа, Доминика, Доминиканска 
Република, Џибути, Еквадор, Екваторска Гвинеја, Египат, Ел Салвадор, 
Еритреја, Етиопија, Фиџи, Филипини, Габон, Гамбија, Грузија, Гана, 
Гренада, Гватемала, Гвинеја (Република), Гвинеја Бисао, Гвајана, Хаити, 
Хондурас, Хонг Конг, Индија, Индонезија, Иран, Ирак, Јамајка, Јемен, 
Јордан, Јужни Судан, Кабо Верде, Камерун, Камбоџа, Кина, Конго,  
Костарика, Колумбија, Комори, Куба, Јужна Африка, Обала Слоноваче, 

Казахстан,   

88  74  55  39  

Кенија, Кирибати, Кореја (ДПР), Косово, Киргистан, Лаос, Либанон, 
Либерија, Лесото, Либија, Мадагаскар, Малави, Малдиви, Малезија, 
Мали, Маршалови отоци, Мауританија, Маурицијус, Мексико, 
Микронезија – Федеративне државе, Молдова, Монголија, Мароко, 
Мозамбик, Мјанмар, Намибија, Науру, Непал, Никарагва, Нигер, 
Нигерија, Ниуе, Демократска република отока Цоок, Пакистан, Палау, 
Палестина, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај, Перу, Руанда, Самоа, 
Сирија, Свети Тома и Принсипе, Сенегал, Сејшели, Сијера Леоне, 
Соломонски отоци, Сомалија, Србија, Средњоафричка Република, Света 
Луција, Свети Винцент и Гренадини, Свети Кристофор и Невис, Судан, 
Суринам, Свази, Шри Ланка, Таџикистан, Тајланд, Танзанија, ТиморЛесте 
– Демократска Република, Државно подручје Русије признато 
међународним правом,Државно подручје Украјине признато 
међународним правом, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Туркменистан, Тувалу, Уганда, Уругвај, Узбекистан, Вануату, Венезуела, 
Вијетнам, Замбија, Зимбабве  
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Программе Гуиде     

 
  

ТАБЕЛА В –  ТРОШКОВИ ЖИВОТА УЧЕСНИКА У АКТИВНОСТИМА ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ 

ОСПОСОБЉАВАЊА,  ПОДУЧАВАЊА И УЧЕЊА (У ЕУР ПО ДАНУ/МЈЕСЕЦУ)  

Распони доприноса јединичним трошковима мијењају се према: а) врсти мобилности и б) 
држави у којој се спроводи активност:  

  

  

  

Дугорочно подучавање или 

оспособљавање – мобилност особа које 

раде с  младима (у ЕУР по дану)  

Дугорочне 
активности 

ученика  
(у ЕУР по мјесецу)  

Б1.5  Б1.6  Б1.7  Б1.8  

Белгија  105  74  53  110  

Бугарска  105  74  53  70  

Чешка Република  105  74  53  90  

Данска  120  84  60  145  

Њемачка  90  63  45  110  

Естонија  75  53  38  85  

Ирска  120  84  60  125  

Грчка  105  74  53  100  

Шпанија  90  63  45  105  

Француска  105  74  53  115  

Хрватска  75  53  38  90  

Италија  105  74  53  115  

Кипар  105  74  53  110  

Латвија  90  63  45  80  

Литванија  75  53  38  80  

Луксембург  105  74  53  110  

Мађарска  105  74  53  90  

Малта  90  63  45  110  

Холандија  120  84  60  110  

Аустрија  105  74  53  115  

Пољска  105  74  53  85  

Португал  90  63  45  100  

Румунија  105  74  53  60  

Словенија  75  53  38  85  

Словачка  90  63  45  95  

Финска  105  74  53  125  

Шведска  120  84  60  115  
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Уједињено 

Краљевство  

120  84  60  140  

бивша југословенска 

република 

Македонија  

90  63  45  60  

Исланд  105  74  53  135  

Лихтенштајн  105  74  53  120  

Норвешка  105  74  53  135  

Турска  105  74  53  80  

   

УДРУЖЕЊА ЗНАЊА   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ УДРУЖЕЊА ЗНАЊА?   

Циљ је Удружења знања јачати европски иновацијски капацитет и подстицати иновације у 
високом образовању, пословању и широког социоекономског окружења. Сврха им је остварити 

један или два од сљедећих циљева:  

 развити нове, иновативне и мултидисциплинарне приступе образовању и учењу;  

 подстицати предузетништво и предузетничке вјештине особља у високом 
образовању и особља у предузећима;    

 олакшати размјену, проток и стварање знања.  
  

Највећи нагласак ставља се на пројекте којима се придоноси модернизацији европских система 

високог образовања у складу с Комуникацијом ЕУ о Плану модернизације високог образовања 
из 2011. 74   у циљу повећања нивоа постигнућа: побољшања квалитета и важности високог 

образовања, јачања квалитете  кроз мобилност и прекограничну сарадњу, примјене трокута 
знања и побољшања управљања и финансирања.  

Такође се наглашава кориштење постојећих иницијатива и интелигентно кориштење 
интернетских алата у складу с Комуникацијом ЕУ о отварању образовања из 2013. године75  .  

ШТА ЈЕ УДРУЖЕЊЕ ЗНАЊА?   

Удружења знања су транснационални структурисани пројекти усмјерени на резултате, посебно 

између високог образовања и предузећа. Удружења знања отворена су било којој дисциплини, 

сектору и међусекторској сарадњи.   

Партнери дијеле заједничке циљеве и заједно раде у циљу остварења узајамно корисних 

резултата и исхода.     

Удружења знања требала би имати краткорочан и дугорочан учинак на велик број укључених 
заинтересованих страна, на појединачном, организационом и системском нивоу.    

Опште је правило да су Удружења знања усмјерена на сарадњу између организација с 
пословним настаном у државама учесницама у пројекту. Међутим, организација из држава  

                                                      
74 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF   
75 Комуникација ЕУ о отварању образовања из 2013. године 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN


  

 

 

учесница у програму може бити укључена у   Удружења знања, као партнери (не као 
подносилаци), ако њихово учествовање доноси додану вриједност пројекту.       

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

Удружењима знања спроводи се досљедан свеобухватан скуп међусобно повезаних активности 
које су флексибилне и могу се прилагодити различитих постојећих и будућих контекста и развоја 

у цијелој Европи. На сљедећем попису наведени су примјери активности:   

  

 

Подстицање иновација у високом образовању, предузећима социоекономском 

окружењу:   

o заједнички развој и спровођење нових метода учења и подучавања (као што су нови 

мултидисциплинарни курикулуми, усмјерени на ученике и подучавање и учење 

усмјерено на стварним проблемима);  

o организација трајних образовних програма и активност с предузећима и унутар 

предузећа;  о   заједнички развој рјешења проблематичних питања, иновације 

производа и процеса (студенти, професори и практичари заједно).  

Развој предузетничког начина размишљања и вјештина:  

o стварање схема учења попречних вјештина и примјена програма високог образовања 

који су развијени у сарадњи с предузећима и усмјерени на јачање запошљивости, 

креативности и нових каријера;  

o увођење предузетничког образовања у све дисциплине како би студенти, 

истраживачи, особље и наставном особљу стекло знање, вјештине и мотивацију за 

учествовање у предузетничким активностима у низу окружења;  

o отварање нових прилика за учење кроз практичну примјену предузетничких 

вјештина, што укључује и/или води до комерцијализације нових услуга, производа и 

прототипа, до оснивања нових предузећа и spin-off предузећа.  

 Подстицање протока и размјене знања између високог образовања и предузећа:   

o активности у предузећима у вези с образовним подручјем, која су потпуно уграђена 

у курикулум, призната и акредитована;    

o организација покуса и испитивања иновативних мјера;   о  

o  размјена студената, истраживача, наставног особља и запосленика у предузећима 

на ограничени временски период;  

o укљученост запосленика у предузећима у подучавање и истраживање.   

  

Удружење знања може организовати активности мобилности студената, истраживача и 

запосленика у сврху учења јер се њима подржавају/надопуњују друге активности удружења и 
доноси додатна вриједност остваривању циљева пројеката. Активности мобилности не чине 

главне активности Удружења знања; проширење и прилагодбу тих активности потребно је 
подржати путем Кључне мјере 1. овог Програма и других инструмената финансирања.  

КОЈЕ СУ ОСНОВНЕ ВАЖНОСТИ УДРУЖЕЊА ЗНАЊА?   

Главне важности Удружења знања сљедеће су:  

 Иновације у високом образовању и иновацијама путем високог образовања у предузећима 

и њиховом социоекономском окружењу: иновације се сматрају врхунским, специфичним за 
пројекте и повезаним с контекстом партнерства и анализираним потребама.   



  
  

175  

  
  

  
Part  B  –  Knowledge Alliances  

 Одрживост сарадње између универзитета и предузећа. Снажно и посвећено партнерство с 
уравнотеженом сарадњом предузећа и установа високог образовања од кључне су важности 

за успјех Удружења знања. Свака организација учесница и придружени партнер морају 
имати посебну и комплементарну улогу.   

 Учинак који се проширује даље од трајања пројеката и организација укључених у Удружење. 
Очекује се да ће партнерство и активности наставити постојати. Промјене у установама 
високог образовања и предузећима морају бити мјерљиве. Резултати и рјешења морају бити 
преносиви и приступачни широј публици.   

  

Удружења знања конкурентан су дио програма Ерасмус+. Успјешни приједлози имају сљедеће 

заједничке важности:   

 поуздани односи између установа високог образовања и предузећа: Удружења знања 
морају показати посвећеност и додану вриједност свих партнера, при чему је важна снажна 

и уравнотежена укљученост пословног сектора и сектора високог образовања. Добро 
осмишљени приједлог резултат је уске сарадње између будућих партнера и заснива се на 
детаљној анализи потреба;  

 њихова иновативна и транснационална обиљежја видљива су у свим критеријима.   

  

Одговарајућом анализом потреба појашњава се логичка подлога, утиче се на одабир партнера, 
приједлог постаје специфичнији, помаже се повећати потенцијал за учинак и осигурава се 
укљученост крајњег корисника и циљних група у пројекатне активности.  

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У УДРУЖЕЊУ ЗНАЊА?   

Подносилац/координатор: организација учесница која предаје приједлог пројеката у име свих 

партнера. Координатор преузима потпуну одговорност како би осигурао да се пројекат спроводе 
у складу са споразумом. Координатор обухвата сљедеће задатке:  

 представља Удружење и дјелује у његово име према Европском комисији;  

 сноси финансијску и правну одговорност за одговарајућу оперативну, административну и 

финансијску спровођење цијелог пројеката;   

 координише Удружење у сарадњи с пројекатним партнерима.  

  

Пуноправни партнери оне су организације које учествују у пројекту и активно придоносе 
остваривању циљева Удружења знања. Сваки пуноправни партнер мора потписати мандат којим 

се организацији координаторици преноси одговорност да дјелује као главни корисник и да 

дјелује у његово име за вријеме спровођења пројеката. Ако је примјењиво, исто се односи на 
партнере из партнерских држава.    

Придружени партнери (изборно): У Удружења знања могу бити укључени придружени партнери 
који придоносе спровођењу појединих задатак пројеката/активности или подржавају ширење и 
одрживост Удружења. За потребе управљања уговорима, придружени партнери не сматрају се 

партнерима у пројекту и не добивају финансијска средства. Међутим, њихова укљученост и улога 
у пројекту и различите активностиморају бити јасно описани.  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА УДРУЖЕЊА ЗНАЊА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити Удружење знања како би био 
прихватљиво за бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+:  

  



  

 

 

 

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Организација учесница може бити било која јавна или приватна 
организација с пословним настаном у држави учесници у програму 
или у партнерској држави у свијету (види одјељак „Прихватљиве 
државеˮ у дијелу А овог водича).    

 Таква организација, на примјер, може бити:   

 установа високог образовања;   

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће (укључујући 

социјална предузећа); истраживачки институт;  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном нивоу;    

 организација активна у подручју образовања, оспособљавања и 

младих;   

 
 посредник или удружење која представља организације за 

образовање, оспособљавање или младе;   

  посредник или удружење који представља предузећа;   

  тијело за акредитацију, потврђивање или квалификације.   

 Установе високог образовања с пословним настаном у држави 

учесници у програму морају имати ваљану Ерасмус Повељу за 

високо образовање (ЕЦХЕ). Установе високог образовање из 

партнерских држава које учествују у програму не морају имати 

ЕЦХЕ.   

ко може предати 

захтјев?  

Свака организација учесница с пословним настаном у држави учесници у 

програму може бити подносилац захтјева. Организација се предаје захтјев 

у име свих организација учесница укључених у пројекат.    

Број прихватљивих 

организација  

Удружења знања су транснационална и укључују најмање шест неовисних 

организација из барем три државе учеснице у програму, од чега барем 

двије установе високог образовања и барем два предузећа.   

Трајање пројеката  

2 или 3 године. О трајању је потребно одлучити у фази подношења 
захтјева на основу циља пројеката и врсте активности која се планира.  

У изузетним је случајевима могуће продужити трајање Удружења знања, 

на захтјев корисника и у договору с Извршном агенцијом, до 6 мјесеци. У 

таквом случају, укупан износ бесповратних средстава неће се 

промијенити.  

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, са 

сједиштем у Бриселу.  

 

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства најкасније до 

26. фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. новембра исте године или 1. јануара сљедеће 

године.   

Како предати 

захтјев?  
Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину пријаве.   
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Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 
и критерија за одабир.   За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекат се оцјењује на основу сљедећих критерија:   

Важност приједлога   

Сврха: приједлог је важан за циљеве активности (види 

одјељак „Који  

(највише 25 бодова)  

  

  

  

  

су циљеви и приоритети Удружења знањаˮ);  

Досљедност: приједлог се заснива на исправној и 
детаљној анализи потреба; циљеви и резултати јасно су 
дефинисани, реалистични и усмјерени на питања која су 
важна за организације учеснице и за активност;  

Иновације: приједлог обухвата најнапредније методе и 
технике и води до иновативних резултата и рјешења 
посебних за пројекте;    

Европска додатна вриједност: у приједлогу је јасно 

приказана додана вриједност која настаје захваљујући 

његовим транснационалним значајима и могућој 

преносивости;    

Квалитет плана и спровођења 

пројеката   

(највише 25 бодова)  

  

  

  

  

  

Кохерентност: у приједлогу је приказан кохерентан и 
свеобухватан скуп примјерених активности за 
задовољавање утврђених потреба и остваривање 
очекиваних резултата;  

Структура: програм рада јасан је и разумљив и обухвата 

све фазе;    

Управљање: правовременост, организација, задатке и 
одговорности јасно су дефинисани и реалистични. 
Приједлогом се одговарајућа средства расподјељују на 
сваку активност;  

Квалитет и финансијска контрола: посебним мјерама за 

оцјењивање процеса и резултата осигурава се да је 

спровођење пројеката високе квалитете и трошковно 

учинковита.  



  

 

Квалитет пројекатног тима и 
рјешења за сарадњу   

(највише 30 бодова)   

  

  

  

  

 

  

Конфигурација: предложено Удружење знања укључује 
одговарајућу мјешавину партнера из система високог 
образовања и предузећа с нужним профилима, 
вјештинама, искуством и потпором за управљање која 
је нужна за њихову успјешну спровођење;    

Посвећеност: свака организација учесница потпуно је 
укључена у складу с властитим способностима и 
посебним подручјем стручности;  

Партнерство: доприноси високог образовања и 
пословних партнера значајни су, важни и 
комплементарни;  

Сарадња/тимски дух: приједлог укључује јасна рјешења 
и одговорности за транспарентно и учинковито 
одлучивање, рјешавање спорова, извјештавање и 
комуникацију између организација учесница;  

Награда: Пројекат јасно осигурава додану вриједност и 
користи свим партнерским организацијама  

Укљученост партнерских држава: ако је примјењиво, 

укљученост организације учеснице из партнерске 

државе доноси нужну додану вриједност пројекту (ако 

овај услов није испуњен, пројекат се неће разматрати).  

Учинак и ширење     

Искориштавање: У приједлогу је приказано како ће 

партнери и друге  

(највише 20 бодова)    заинтересоване стане користити резултате и како ће то 

довести до очекиваних исхода. Постоје одговарајуће 

мјере вредновања исхода пројеката. У пројекту се 

наводе средства за мјерење искориштавања у оквиру 

трајања пројеката и након тога;  

 

   Ширење: у приједлогу је предвиђен јасан план за 

ширење резултата и укључене су одговарајуће 

активности, алати и канали како би се осигурало 

учинковито ширење резултата и користи 

заинтересованим странама и публици која не учествује 

у пројекту за вријеме и након трајања пројеката;  

   Учинак: приједлог има друштвену и господарску 

важност и утицај. Њиме се осигуравају мјере за 

праћење напретка и оцјењује се очекивани учинак 

(краткорочни и дугорочни);  

   Отворени приступ: Ако је важно, у пројекту се описује 

како ће материјали, документи и продуцирани медији 

бити доступни и промовисати се путем отворених 

дозвола те он не садржи неразмјерна ограничења;   

   Одрживост: приједлог укључује одговарајуће мјере и 

ресурсе за осигурање да ће се партнерство, резултати 

пројеката и користи одржати и након трајања пројеката.   

  

Приједлози морају добити барем 70 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 

Надаље, морају добити најмање 13 бодова за категорије „Важност пројеката“ и „Квалитета плана 
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и спровођења пројеката“, 16 бодова за категорију „Квалитета пројекатног тима и рјешења за 
сарадњу“ и 11 бодова за категорију „Учинак и ширењеˮ.  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ АКТИВНОСТИ?   

Осигурање квалитете мора бити уграђено о пројекат како би се осигурало да се Удружењима 
знања успјешно остварују очекивани резултати и учинак који се не односи само на партнерске 

организације. Удружења знања потребна су за остваривање циљаних активности ширења које 
би требале бити усмјерене на заинтересиране стране, доносилаце политика, стручњаке и 
предузећа. Удружења знања требала би успут објављивати публикације као што су извјештаја, 
приручници, водичи итд. Ако је примјењиво, резултати би требали бити на раполагању као 
отворени образовни садржаји (ОЕР) те на мјеродавним наставним платформама, секторским 

платформама или платформама надлежних тијела. Удружења знања требала би генерисати нове 

начине и инструменте за олакшавање њихове сарадње и за осигурање постојања партнерства 

између високог образовања и предузећа.  

Удружења знања нова су и амбициозна активност. На њих се примјењује праћење које захтијева 
активну сарадњу учесника и заинтересованих страна. У оквиру Удружења знања потребно је 
предвидјети њихово учествовање у тематским кластерима којима се подржава узајамно 

подстицање, размјена добре праксе и узајамно учење. Осим тога, у оквиру буџета за Удружења 

знања требала би бити предвиђена средства за представљање пројеката и резултата 
универзитетско-пословном форуму и/или на другим важним догађањима (до четири за вријеме 

трајања пројеката).   
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КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Највећи допринос ЕУ-а додијељен за двогодишње Удружење знања: 700 000 ЕУР    

Највећи допринос ЕУ-а додијељен за трогодишње Удружење знања: 1 000 000 ЕУР    

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Подршка за 

спровођење  

Допринос било којој активности која је 
директно повезана с спровођењем 
пројеката (осим за могућу уграђену 
мобилност), укључујући: управљање 
пројектом, пројекатни састанци, 
интелектуални резултати (као што су 
курикулуми, педагошки материјали, 
отворени образовни садржаји (ОЕР), 
алати за ИТ, анализе, студији итд.), 
ширење, учествовање у догађањима, 
конференције, путовања итд.  

Број дана и профил укљученог особља по 

држави основа је за израчунавање 

доприноса ЕУ.   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б2.1  по укљученом водитељу по дану рада на 

пројекту   

Услов: подносиоци 
захтјева морат ће 
оправдати врсту и 
количину ресурса који 
су потребни за 
спровођење 
предложених 
активности и излазних 
резултата.   

Излазни резултати 

требали би бити знатни 

у смислу квалитета и 

квантитета за ову врсту 

бесповратних 

средстава.  

Б2.2  по истраживачу/учитељу/водитељу 

оспособљавања по дану рада на пројекту    

Б2.3  по укљученом техничару по дану рада на 

пројекту   

Б2.4  по члану административног особља по 

дану рада на пројекту   

ДОДАТНА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ МОБИЛНОСТИ КОЈЕ СЕ ОСТВАРУЈУ У ОКВИРУ УДРУЖЕЊА ЗНАЊА (ИЗБОРНО 

ФИНАНСИРАЊЕ)    

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  
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Путовање  

Допринос за путне трошкове учесника од 

мјеста поријекла до мјеста у којем се 

спроводи активност и натраг.   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 1999 

КМ:  275 ЕУР по учеснику  

Услов: подносиоци 

морају оправдати да су 

активности мобилности 

нужне за остваривање 

циљева и резултата 

пројеката. Удаљеност се 

мора израчунавати 

путем алата за 

израчунавање 

удаљености Европске 

комисије. 76Подносилац 

захтјева мора навести  

      
За удаљености од 2000 КМ или 

више  360 ЕУР по учеснику  

Трошкови 

живота  

Допринос за трошкове живота учесника 

за вријеме трајања активности  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Активности усмјерене на особље до 14. дана 

активности: 100 ЕУР по дану по учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 70 ЕУР 

по дану по учеснику   

  

   Активности усмјерене на ученике:   

до 14. дана активности : 55 ЕУР по дану по 

учеснику  

+ између 15. и 60. дана активности: 40 ЕУР 

по дану по учеснику   

удаљеност 

једносмјерног путовања 

како би се могао 

израчунати износ 

бесповратних средстава 

за повратно путовање77   

  

                                                      
76 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
77 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
      

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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ТАБЕЛА А   – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ) У ДРЖАВАМА УЧЕСНИЦАМА У ПРОГРАМУ   

Износи зависе од: а) профила особља које учествује у пројекту и б) државе организације учеснице чије особље учествује у спровођењу.  

  

  

  

  

  

Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

Техничар  
Административн 

о особље  

Б2.1  Б2.2  Б2.3  Б2.4  

Данска, Ирска, Луксембург, Холандија, Аустрија, Шведска, Лихтенштајн, 

Норвешка  
353  289  228  189  

  

Белгија, Њемачка, Француска, Италија, Финска, Уједињено Краљевство, 

Исланд   

  

336  257  194  157  

  

Чешка Република, Грчка, Шпанија, Кипар, Малта, Португал, Словенија   

  

197  164  122  93  
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Бугарска, Естонија, Хрватска, Латвија, Литванија, Мађарска, Пољска, 

Румунија,  

Словачка, бивша југословенска република Македонија, Турска  

  

106  88  66  47  



 

 

  

ТАБЕЛА Б   – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ) У ПАРТНЕРСКИМ ДРЖАВАМА   

Износи зависе од: а) профила особља које учествује у пројекту и б) државе организације учеснице чији особље учествује у спровођењу.   

  

  

  

  

Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

Техничар  
Административн 

о особље  

Б2.1  Б2.2  Б2.3  Б2.4  

Аустралија, Канада, Кувајт, Макао, Монако, Катар, Сан Марино, 

Сједињене Америчке Државе, Швајцарска  
353  289  228  189  

Андора, Брунеј, Нови Зеланд, Сингапур, Уједињени Арапски Емирати, 

Држава Ватиканскога Града  
336  257  194  157  

Бахами, Бахреин, Екваторска Гвинеја, Хонг Конг, Израел, Кореја 

(Република) Оман, Саудијска Арабија, Тајван  
197  164  122  93  



 

 

Афганистан, Албанија, Ангола, Алжир, Антигва и Барбуда, Аргентина, 
Арменија, Азербајџан Бангладеш, Барбадос, Бјеларус, Белизе, Боливија, 
Бенин, Босна и Херцеговина, Боцвана, Бразил, Буркина Фасо, Бурунди, 
Бутан, Црна Гора, Чад, Чиле, Дамоа, Доминика, Доминиканска 
Република, Џибути, Еквадор, Екваторска  
ГвинејаЕгипат, Ел Салвадор, Еритреја, Етиопија, Фиџи, Филипини, Габон, 
Гамбија, Грузија, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинеја (Република), Гвинеја 
Бисао, Гвајана, Хаити, Хондурас, Хонг Конг, Индија, Индонезија, Иран, 
Ирак, Јамајка, Јемен, Јордан, Јужни Судан, Зеленортска Република, 
Камерун, Камбоџа, Кина, Конго – Демократска Република, Костарика,  
Колумбија, Комори, Куба, ТиморЛест – Демократска Република, Јужна 
Африка, Обала Бјелокости, Казахстан, Кенија, Кирибати, Кореја (ДПР), 
Косово, Киргистан, Лаос, Либанон, Либерија, Лесото,  
Либија, Мадагаскар, Малави, Малдиви, Малезија, Мали, Маршалови 

отоци, Мауританија, Маурицијус, Мексико, Микронезија, Молдова, 

Монголија, Мароко, Мозамбик, Мјанмар, Намибија, Науру, Непал, 

Никарагва, Нигер, Нигерија, Ниуе, Отоци Цоок, Пакистан, Палау, 

Палестина, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај, Перу, Руанда, Самоа, 

Сирија, Свети Тома и Принсипе, Сенегал, Сејшели, Сијера Леоне, 

Соломонски отоци, Сомалија, Србија, Средњоафричка Република, Света 

Луција, Свети Винцент и Гренадини, Свети Кристофор и Невис, Судан, 

Суринам, Свази, Шри Ланка, Таџикистан, Тајланд, Танзанија, Државно 

подручје Русијепризнато међународним правом,Државно 

подручјеУкрајине признато међународним правом,Того, Тонга, 

Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Уругвај, 

Узбекистан, Вануату, Венезуела, Вијетнам, Замбија, Зимбабве  

106  88  66  47  
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УДРУЖЕЊА СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ УДРУЖЕЊА СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА?   

Циљ је Удружења секторских вјештина смањити недостатак вјештина препознавањем посебних 

секторских потреба на тржишту рада и потражње за новим вјештинама у вези с једним или више 
профила занимања и/или унапређењем прилагодљивости система почетног и трајног стручног 
образовања и оспособљавањапосебним секторским потребама на тржишту рада.  

Удружења секторских вјештина отворена су свим економским секторима како их дефинише 
Еуростат НАЦЕ – статистичка класификација економских дјелатности у Европском унији.  

  

То је потребно остварити путем мјера усмјерених на остваривање сљедећих циљева:  

 препознавања постојећих и очекиваних потреба за вјештинама за занимања у појединим 

секторима;  

 јачања размјене знања и праксе установа за образовање и оспособљавање и тржишта рада;   

 модернизације ВЕТ-а прилагођавањем услуга образовања и оспособљавања потребама за 
појединим вјештинама;  

 интеграције учења кроз рад у ВЕТ-уте искориштавањем његовог потенцијала за подстицање 
економског развоја и иновација повећавањем конкурентности предметних сектора;  

 изградње обостраног повјерења, олакшавања прекограничног потврђивања у циљу 

поједностављивања мобилности радне снаге у даном сектору и бољег признавања 
квалификација на европском нивоу унутар сектора.  

  

Осим тога, у складу с годишњим Програмом рада који је донијела Комисија, приоритет се даје 

пројектима којима се остварује један или више важних приоритета описаних у уводним 

поглављима о „Образовању и оспособљавању у Дијелу Б овог Водича.   

ШТА ЈЕ УДРУЖЕЊЕ СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА?   

Удружења секторских вјештина транснационални су пројекти којима се утврђују или који се 
заснивају на постојећим или новим потребама за вјештинама у одређеном господарском 

сектору и/или који на те потребе одговарају развијањем струковних курикулума.   

Посебан се нагласак ставља на дигиталне вјештине, које су све важније за све профиле послова 
на цијелом тржишту рада.   

Такође, прелазак на циркуларну економију потребно је попратити промјенама на нивоу 
квалификација те националних курикулума за образовање и оспособљавање како би се 

испуниле нове потребе за стручњацима са „зеленим вјештинама“.   

Пројекти могу испунити ове циљеве подношењем захтјева за финансирање у оквиру једне од 

двије категорије (организација не може поднијети захтјев за обје категорије пројеката 
истодобно):   

1. категорија: Удружења секторских вјештина за утврђивање потреба за вјештинама 

дјеловаће на нивоу сектора у циљу осигуравања јасних и подробних показатеља потребних 
вјештина и неусклађености потреба и понуде. На тај ће се начин омогућити одговарање на такве 

неусклађености понудом оспособљавања, било у оквиру ВЕТ-а (2. категорија) или других врста 

образовања и оспособљавања.    

2. категорија: Удружења секторских вјештина за развој и испоруку ВЕТ-а дјеловаће у циљу 
развијања и спровођења заједничког садржаја оспособљавања за струковне програме за један 
или неколико повезаних занимања унутар једног сектора, као и метода подучавања и 
оспособљавања. Посебан се нагласак ставља на учење засновано на раду, чиме се ученицима 
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омогућава стицање вјештина потребних на тржишту рада. Удружења секторских вјештина 2. 

Категорије дужна су примјењивати инструменте и алате ЕУ, као што су ЕКО, ЕЦВЕТ и ЕQАВЕТ.  

Сектори се дефинишу у складу са класификацијом Еуростат НАЦЕ – Статистичка класификација 

економских дјелатности у Европском унији.   

Ако два или више приједлога остваре једак број бодова и доступни буџет није довољан за 
финансирање свих приједлога, предност имају приједлози из (под)сектора који сачињавају 
чланови Европског савјета за секторске вјештине.  

Удружења секторских вјештина у правилу су усмјерена на сарадњу између организација с 
пословним настаном у државама учесницама у програму. Међутим, организације из 

партнерских држава могу бити укључене у Удружења секторских вјештина као партнери (не као 

подносиоци захтјева), ако њихово учествовање доноси битну додану вриједност пројекту.  

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

Сваким се Удружењем секторских вјештина спроводи досљедан, свеобухватан и варијабилан 

скуп међусобно повезаних активности које су флексибилне и могу се прилагодити различитим 
постојећим и будућим потребама на тржишту рада, као што су:    

1. категорија: Удружења секторских вјештина за утврђивање потреба за вјештинама   

Дефинисање вјештина и потреба за оспособљавање у појединим економским секторима:  

 ако је потребно, прикупљање и тумачење показатеља о потребним вјештинама на 
тржишту рада у поједином господарском сектору, на основу Панораме вјештина ЕУ и, ако 

је примјењиво, на основу рада Европског савјета за секторске вјештине;  

 достава показатеља о секторским потребама за вјештинама у електроничком облику, у 

формату повезаних отворених података, како би се подаци могли приказати на 

Панорами вјештина;  

 утврђивање потреба у смислу спровођења оспособљавања, узимајући у обзир, ако су 

доступни, профиле занимања из класификације Европских вјештина, компетенција, 
квалификација и занимања (ЕСЦО);  

 усредсређивање на секторе у којима је потребно утврдити значајне потребе за 

вјештинама и неусклађености понуде и потражње; показатеље таквих потреба које 
доставе заинтересоване стране из сектора потребно је доставити у електронском облику, 
у формату повезаних отворених података, како би се подаци могли приказати на 

Панорами вјештина;  

 укључивање најрепрезентативнијих заинтересованих страна у сектору.   

  

2. категорија: Удружења секторских вјештиназа развој и испоруку ВЕТ-а 

Развој Европских основних струковних курикулума:  

 на основу препознатих потреба за вјештинама, развијање једног или више повезаних 

основних европских  струковних курикулума, програма ВЕТ-а и, ако је могуће, стандарда 
квалификација за једну или више повезаних струка у сектору; другим ријечима, 
заједничко развијање садржаја оспособљавања за један или више повезаних европских 

стручних основних профила, ако је могуће, узимајући у обзир ЕСЦО;  

 дефинисање садржаја оспособљавања у складу са захтјевима ЕКО-а и ЕЦВЕТ-а, односно 
на начин да садржај буде усмјерен на исходе учења и подијељен у јединице исхода 
учења у циљу транспарентности и упоредивости, такође узимајући у обзир потребу за 
вредновањем претходног учења (нпр. неформалног и информалног учења или учења у 

друкчијем контексту), на тај начин повећавајући мобилност унутар сектора;  

 уграђивање периода учења кроз рад у нови садржај оспособљавања и развијање 
предузетничког начина размишљања;  
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 примјена контроле квалитете на нови садржај оспособљавања, било увођењем начела 
осигуравања квалитета ЕQАВЕТ-а или примјеном постојећих система осигуравања 
квалитете, које је такође потребно ускладити с ЕQАВЕТ-ом;  

 уграђивање дигиталних вјештина у развој курикулума, програме ВЕТ-а и, ако је могуће, 

стандарде квалификација, те укључивање могућности примјене знања у практичним 

пројектима/стварним ситуацијама на радном мјесту (учење кроз рад);  

 уграђивање иновативних приступа подучавању и учењу, посебно путем стратешке и 

интегрисане примјене ИКТ-а и отворених образовних ресурса (ОЕР-а).  

  

Испорука Европских основних струковних курикулума:  

 испорука једног или више повезаних европских курикулума за поједине струке који су 
прилагођени или састављени на основу анализе и прогнозе потреба тржишта рада за 

једним или неколико повезаних стручних профила;   

 спровођење периода учења кроз рад уграђених у курикулум;   

 спровођење иновативних метода подучавања и учења у ВЕТ-у као одговор на повећање 
разине потребних вјештина и/или посебне циљне групе у оквиру дане струке (нпр. 
садржај заснован на ИКТ-у, услуге и методе, образовање на радном мјесту, итд.);  

 олакшавање признавања и потврђивања исхода учења спровођењем начела ЕЦВЕТ-а, 

оквира за осигуравање квалитете у ВЕТ-у (ЕQАВЕТ) и упоређивањем одговарајућих 
квалификација с НКО-ом, ако је могуће, или другим европским алатима доступним за 

поједини сектор.  

  

КОЈЕ СУ ВАЖНЕ ВАЖНОСТИ УДРУЖЕЊА СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА?   

Удружења секторских вјештина имају сљедеће важне важности:  

 Иновације у струковном образовању и оспособљавању за поједина занимања у 

економским секторима(ако је доступно ЕСЦО: https://ec.evropa.eu/esco/home);  

 Учинак који се протеже изван трајања пројеката и организација укључених у удружење. 
Очекује се да ће партнерство и активности наставити постојати. Промјене у спровођењу 
ВЕТ-аза профиле занимања морају бити мјерљиве. Резултати и рјешења морају бити 
преносиви и приступачни широј публици. Резултати Удружења секторских вјештина 

требали би бити доступни за употребу и објављени у Панорами вјештина ЕУ-а.   

  

Удружења секторски вјештина морају показати посвећеност и додану вриједност свих партнера. 

Партнери би требали комбиновати системске и секторске информације с добрим познавањем 
потреба за вјештинама те праксе оспособљавања у њиховом господарском сектору. Расподјелом 
задатак и производа требала би се остварити одговарајућа равнотежа између стручности 

партнера и активности за које су задужени. Партнери би требали бити репрезентативни у 
сектору, барем на националном нивоу те имати европски утицај и стручност у оспособљавању, 

развоју или понуди струковних вјештина или изради квалификација.   

У 1. Категорији - У дружења секторских вјештина за утврђивање потреба за вјештинама, у 
тврђивање будућих потреба за вјештинама требало би бити поткријепљено истраживањима која 
се баве потребама на тржишту рада у даномсектору. Сарадња између заинтересованих страна 
из јавног и приватног сектора (као што су министарства рада, социјални партнери, пружатељи 

услуга образовања и оспособљавања, установе које прикупљају податке о тржишту рада, 
предузећа, укључујући МСП-ове, економске коморе, јавни и приватни заводи и агенције за 

запошљавање и државни статистички уреди) треба се подстицати у циљу заједничког 
препознавања у предвиђања недостатака вјештина и неусклађености на секторском нивоу и 

https://ec.europa.eu/esco/home
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како би се попунио неразмјер између понуде и потражње радне снаге. Важно је у што је већој 

могућој мјери постићи синергију с осталим секторским иницијативама.      

У 2. категорији - У дружења секторских вјештина за развој и испоруку ВЕТ-а, партнери ће 

морати тумачити постојеће показатеље о потребама појединих занимања за вјештинама 
приликом спровођења стручног образовања и оспособљавања или израде стандарда 
квалификација заснованих на заједничком европскомтемељномпрофилу струка, узимајући у 
обзирЕСЦО, ако је доступан. Када је то могуће, удружења би требала у обзир узети податке које 

су прикупила Европска савјета за секторске вјештине те постојеће студије о секторским 
вјештинама које је наручила Европска унија. Панорама вјештина ЕУ је врело података о 
вјештинама, анализа и студија о струкама (занимањима) и секторима:  

 

http://euskillspanorama.cedefop.evropa.eu/  

  

Удружење би затим требало те спознаје преточити у иновативне струковне курикулуме 
усмјерене на резултате учења (у којима се примјењује ЕЦВЕТ), који обухватају периоде учења 
кроз рад и који би требали бити подржани механизмима за осигуравање квалитете (у складу с 
ЕQАВЕТ-ом). Партнери у удружењу би требали у приједлогу показати које ће мјере предузети у 
својим државама и даном сектору у смислу формалног признавања (почетног стручног 

образовања и оспособљавања) или потврђивања (трајно струковно оспособљавање) новог или 

прилагођеног стручног курикулума и како ће наставити с поступком по завршетку финансирања 

из средстава ЕУ. Савјетовање о каријери и услуге професионалног усмјеравања требале би, 

заједно с регионалним или локалним тијелима власти, играти улогу „посредникаˮ у подржавању 
поступка усклађивања вјештина с планирањем струковних курикулума у циљу усмјеравања 
школа за почетно ВЕТ образовање, младих ученика или њихових родитеља према одређеним 

струкама за којима постоји велика потражња на тржишту. Удружења секторских вјештина 
требала би спроводити предложене активности на начин којим се у највећој могућој мјери 

повећава учинак на једну или више повезаних струка у даном сектору.   

КОЈА ЈЕ УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У УДРУЖЕЊУ СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА?   

Подносилац/координатор: организација учесница која предаје приједлог пројеката у име свих 
партнера. Координатор сноси потпуну одговорност за осигурање спровођења пројеката у складу 

са споразумом. Координација обухвата сљедеће задатке:   

 представља Удружење и дјелује у његово име у односима с Комисијом;  

 сноси финансијску и правну одговорност за одговарајућу оперативну, управну и финансијску 

спровођење цијелог пројеката;  

 координише Удружење у сарадњи с партнерима у пројекту.  

  

Пуноправни партнери: организације које учествују у пројекту и активно придоносе остваривању 

Удружења секторских вјештина. Сваки пуноправни партнер мора потписати мандат којим 

потписник даје сугласност координатору да преузме утврђене дужности у име партнерства за 

вријеме спровођења пројеката. Исто се примјењује на партнере из партнерских држава.    

Придружени партнери (изборно): У Удружењу секторских вјештина могу бити укључени 

придружени партнери који придоносе активностима Удружења секторских вјештина. На њих се 
не примјењују уговорни захтјеви јер не добијају финансијска средства. Међутим, њихова 
укљученост и улога у пројекту и различити пакети рада морају бити јасно описани.  

 

 

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/
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КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА УДРУЖЕЊА СЕКТОРСКИХ 

ВЈЕШТИНА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити Удружење секторских вјештина 
како би био прихватљиво за бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+:  

 

1.  КАТЕГОРИЈА:  УДРУЖЕЊА СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА 

ВЈЕШТИНАМА   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА 1.  КАТЕГОРИЈУ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

Сљедеће организације прихватљиве су за учествовање у Удружењу 1. 
категорије. Организација учесница може бити јавна или приватна 
организација с пословним настаном у држави учесници у програму 
или у партнерској држави у свијету (види одјељак „Прихватљиве 
државеˮ у дијелу А овог водича).    

 европски и/или национални социјални партнери  

 министарства рада или повезана тијела (агенције или савјета)  

 јавне или приватне службе за запошљавање  

 институти за истраживање тржишта рада, државни уреди за 

статистику  

  јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 
(укључујући социјална предузећа)  

 агенције за економски развој  економске, индустријске, радничке 

коморе   

 европске или националне секторске кровне организације  

 пружатељи услуга оспособљавања или образовања на локалном, 
регионалном и националном нивоу  

 секторски истраживачки институти  

 тијела која пружају услуге професионалног усмјеравања, каријерног 
савјетовања и информисања;  

 јавна тијела одговорна за образовање и оспособљавање на 
регионалном и националном нивоу.  

Организација може бити укључена као подносилац само у једном 

приједлогу за Удружење секторских вјештина у овој категорији. Ако је 

организација укључена као подносилац у два или више приједлога и у 

обје категорије удружења, сви ће се приједлози сматрати 

неприхватљивима.  

ко може 

предати 

захтјев?  

Свака организација учесница с пословним настаном у држави 

учесници у програму може бити подносилац захтјева. Организација се 

предаје захтјев у име свих организација учесница укључених у 

пројекат.    
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Број и профил 

организација 

учесница   

Како би се осигурало утврђивање потреба за вјештинама у даном 
сектору и како би се осигурала критична маса пројеката, Удружење 
секторских вјештина треба укључивати кључне заинтересоване стране 
из даног сектора.  

Удружење секторских вјештина мора испуњавати све сљедеће 

критерије:  

 Удружење секторских вјештина мора имати најмање два 
пуноправна партнера;  

 Удружење секторских вјештина мора обухватати најмање 12 
програмских држава; географску покривеност потребно је 
осигурати учествовањем националних организација и/или 
европских кровних организација78  или европских социјалних 
партнера. Могућност обухватања више од једне државе у 
удружењу европским организацијама или социјалним 
партнерима мора се доказати у тренутку подношења захтјева;   

 Удружење секторских вјештина мора обухватати организације 
на страни потражње (нрп. службе за запошљавање) и понуде 
(нпр. синдикат) вјештина за поједини економски сектор из 
пописа прихватљивих организација (види горе).    

Примјер: ако удружење секторских вјештина обухвата 14 држава, 
најмањи број пуноправних партнера креће се од 2 (минимални број, 
то је могуће само ако је један од пуноправних партнера европска 
организација/социјални партнер који представља најмање 13 држава) 
до 14 (један пуноправни партнер по свакој држави). Уз испуњење 
услова минималног броја тијела који обухватају минимални број 
држава, удружењу се могу прикључити и други прихватљиви 
партнери.   

Изузетак: удружење секторских вјештина које укључује европске 
кровне организације као пуноправне партнере не морају имати 
додатне партнере у држави у којој имају пословни настан, уз услов да 
је већ задовољен минимални број пуноправних партнера (2) и држава 
учесница у програму (12).  

Трајање 

пројеката  

2 или 3 године. Трајање је потребно одабрати у фази подношење 
захтјева, на основу циља пројеката и врсте активности чија се 
спровођење планира током времена.  

У изузетним случајевима, на захтјев корисника и уз сагласност 

Извршне агенције, могуће је продужити Удружење секторских 

вјештина за 6 мјесеци. У том случају неће се промијенити укупан износ 

бесповратних средстава.   

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и 

културу, са сједиштем у Бриселу.  

                                                      
78  Европска кровна организација јест удружење (често повезаних, секторских) националних организација које 

координише њиховим активностима, промиче заједничку сврху и дјелује у циљу заштите заједничких интереса на 

европском нивоу 
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Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају доставити захтјев за бесповратна средства до 26. 

фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. новембра исте године.   

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

пријаве.   

  

Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 
и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

 

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗА 1.  КАТЕГОРИЈУ   

Пројекат ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:    

  Веза с политиком: приједлогом се придоноси остварењу 

европских циљева у подручју утврђивања и предвиђања 

потреба за вјештинама;  

  Дигиталне вјештине: мјера у којој приједлог предвиђа 

истраживање потреба за дигиталним вјештинама. 

Сматраће се да приједлози који укључују овај аспект 

имају висок степен важности;  

  Зелене вјештине: мјера у којој приједлог предвиђа 

истраживање потреба за зеленим вјештинама. 

Сматраће се да приједлози који укључују овај аспект 

имају висок степен важности;  

Важност пројеката  

(највише 25 бодова)  

 Сврха: приједлог је релевантан за циљеве активности 

(види одјељак „Који су циљеви Удружења секторских 

вјештинаˮ);  

  Досљедност: циљеви се заснивају на детаљној анализи 

потреба; јасно су дефинисани, реалистични и усмјерени 

на питања која су важна за организације учеснице и за 

активност;  

  Иновације: приједлог укључује најнапредније методе и 

технике и води до иновативних резултата и рјешења 

посебних за пројекат;  

  Европска додатна вриједност: у приједлогу је јасно 

показана додатну вриједност која настаје захваљујући 

транснационалности.  

  Кохерентност: општом израдом пројеката осигурана је 

досљедност између циљева пројеката, методологије, 

активности и предложених активности. у приједлогу је 

приказан кохерентан и свеобухватан скуп примјерених 

активности за задовољавање утврђених потреба и 

остваривање очекиваних резултата;  

  Структура: програм рада јасан је и разумљив и обухвата 

све фазе (припрема спровођење, искориштавање, 

праћење, евалуација и ширење);    
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  Управљање: Предвиђена су стабилна рјешења за 

управљање.  

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 30 бодова)  

  Правовременост, организација, задаци и 

одговорности јасно су дефинисани и реалистични. 

Приједлогом се одговарајућа средства расподјељују 

на сваку активност;  

  Буџет: у буџету су предвиђена одговарајућа средства за 

успјех, он није нити прецијењен нити подцијењен;  

  Квалитет и финансијска контрола: мјерама контроле 
(трајно оцјењивање квалитете, сарадничка ревизија, 
активности утврђивања мјерила итд.) и показатељима 
квалитете осигурава се да је спровођење пројеката 
високе квалитете и трошковно учинковита. Јасно су 
утврђени изазови/ризици пројеката и на одговарајући 
су начин укључене активности смањења ризика;  

Квалитет пројектног тима и 

рјешења за сарадњу (највише 

25 бодова)  

  Конфигурација: састав партнерства у складу је с 
циљевима пројеката и обједињује стручност и 
способности које су потребне за препознавање и 
предвиђање потребних вјештина, понуду вјештина и 
општениту политику у подручју вјештина. Учествовање 
европских и/или националних социјалних партнера с 
јасно наведеним улогама у утврђивању и предвиђању 
потреба за вјештинама у даном сектору има висок 
степен важности. Увјерљиво је показана заступљеност 
и стручност партнера у предметном сектору и на 
европском нивоу. Раширеност и заступљеност 
мјеродавних партнера у државама учесницама у 
програму које учествују у Удружењу требала би бити 
таква да Удружење има велику могућност утицаја у 
неколико држава обухваћених Удружењем (нпр. 
путем сарадње европских секторских организација 
или европских социјалних партнера);  

 Посвећеност: одговорности и задатке јасно су 
подијељене и свака организација учесница 
показала је своју посвећеност и активан допринос 
у смислу стручности и капацитета;  

 Задатке: координатор показује висок квалитет 
управљања и координацију транснационалних 
мрежа и вођство у сложеним окружењима. 
Поједине задатке додјељују се на основу посебног 
знања сваког партнера;  

 Сарадња/тимски дух: приједлог укључује јасна 
рјешења и одговорности за транспарентно и 
учинковито одлучивање, рјешавање спорова, 
извјешћивање и комуникацију између 
организација учесница и свих других релевантних 
заинтересованих страна;  

 Укљученост партнерских држава: ако је 

примјењиво укљученост организације учеснице из 

партнерске државе доноси битну додану 
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вриједност пројекту (ако тај услов није испуњен, 

пројекат се неће узети у обзир приликом одабира).   

Учинак и ширење  

(највише 20 бодова)   

  Искориштавање: у приједлогу је приказано како ће 
партнери и друге заинтересиране стане користити 
резултате Удружења. Њиме се осигуравају средства за 
мјерење искориштавања у оквиру трајања пројеката и 
након тога;  

 Ширење: у приједлогу је предвиђен јасан план за 
ширење резултата и укључене су одговарајуће 
активности, алати и канали како би се осигурало 
учинковито ширење резултата и користи 
заинтересованим странама и публици која не 
учествује у пројекту за вријеме и након трајања 
пројеката;  

 Учинак: у приједлогу је приказана друштвена и 
економска важност и раширеност. Постоји велика 
вјеројатност да ће се њиме повећати способност 
партнера за спровођење одговарајућег 
оспособљавања у европском контексту. Њиме се 
осигуравају мјере за праћење напретка и оцјењује 
се очекивани учинак (краткорочни и дугорочни);  

 Отворени приступ: Ако је важно, у пројекту се 
описује како ће материјали, документи и 
продуцирани медији бити доступни и 
промовисати се путем отворених дозвола те он не 
садржи неразмјерна ограничења;   

 Одрживост: приједлог укључује одговарајуће 
мјере и ресурсе којима ће се осигурати да ће се 
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партнерство, резултати пројеката и користи 
одржати и након трајања пројеката, односно, како 
се на податке о будућим потребама за појединим 
вјештинама може одговорити у сектору путем 
спровођења оспособљавања и развоја 
курикулума. То се може провести у оквиру ВЕТ-а 
(2. категорија) или изван њега. У приједлогу је 
објашњено како и с којим ресурсима (осим 
средстава ЕУ) ће се то остварити.  

  

Приједлози морају добити барем 70 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 

Надаље, морају добити најмање 13 бодова за категорије „Важност пројекатаˮ и „Квалитета 
пројекатног тима и рјешења за сарадњуˮ, 16 бодова за категорију „Квалитета плана и 

спровођења пројекатаˮ и 11 бодова за категорију „Учинак и ширењеˮ.  

 

2.  КАТЕГОРИЈА:  УДРУЖЕЊА СЕКТОРСКИХ ВЈЕШТИНА ЗА РАЗВОЈ И ИСПОРУКУ ВЕТ-А   

 

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА 2.  КАТЕГОРИЈУ   

 Сљедеће организације прихватљиве су за учествовање у Удружењу 2. 
категорије. Организација учесница може бити јавна или приватна 
организација с пословним настаном у држави учесници у програму 
или у партнерској држави у свијету (види одјељак „Прихватљиве 
државеˮ у дијелу А овог водича).    

 јавни или приватни пружаоци стручног образовања, укључујући 
центре за оспособљавање унутар предузећа и установе високог 
образовања које пружају услуге ВЕТ-а  

 мреже пружаоца ВЕТ-а те европске и националне организације 

које представљају пружаоце ВЕТ-а  

 јавна или приватна предузећа (укључујући социјална предузећа), 
нарочито она која имају властити одјел за оспособљавање, нуде 
могућност науковања или пружају сарадничко оспособљавање  

 организације – на европском и националном нивоу – које 

представљају социјалне партнере, струке и друге заинтересоване 
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стране из подручја образовања и оспособљавања, укључујући 

организације за младе  

Прихватљиве  економске, индустријске, обртничке или радничке коморе и 

друга посредничка  

организације  тијела  

учеснице   савјета за секторске вјештине  

 јавна тијела из подручја ВЕТ-а на регионалном и националном 

нивоу  

 агенције за економски развој  

 истраживачки институт  

 културно/креативно тијело  

 тијело које пружа услуге савјетовања у погледу будуће каријере, 
услуге професионалне оријентације и информационе услуге  

 службе за запошљавање  

 тијело за акредитацију, потврђивање или квалификације (тијела с 

регулаторном улогом).   

Организација може бити укључена као подносилац само у једном 

приједлогу за Удружење секторских вјештина у овој категорији. Ако је 

организација укључена као подносилац у два или више приједлога и у 

обје категорије удружења, сви ће се приједлози сматрати 

неприхватљивима.  

ко може 

предати 

захтјев?  

Свака организација учесница с пословним настаном у држави 

учесници у програму може бити подносилац захтјева. Организација се 

предаје захтјев у име свих организација учесница укључених у 

пројекат.    
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Број и профил 
организација 
учесница   

                            

Удружење секторских вјештина мора испуњавати све сљедеће 

критерије:  

• Удружење секторских вјештина мора имати најмање шест 
пуноправних партнера;  

• Удружење секторских вјештина мора обухватати најмање три 
државе учеснице у програму92;  

• У најмање двије државе од најмање три морају бити најмање 
два пуноправна партнера, при чему:  

a. Један пуноправни партнер представља социјалне 
партнере (нпр. организације послодаваца или 
синдикате) или сектор даних економских активности 
(нпр. комору или трговачко удружење);  

b. Један пуноправни партнер представља пружање ВЕТ-а 
на било којем нивоу (нпр. појединачни пружатељ ВЕТ-
а или мрежа пружатеља ВЕТ-а).  

• Ако удружење секторских вјештина обухвата три државе, у 
једној од три државе може постојати само један пуноправни 
партнер, под условом да је ријеч о европском секторској 
кровној организацији. Међутим, укупан број пуноправних 
партнера у трима државама не смије бити мањи од шест.  

• Ако удружење секторских вјештина обухвата више од три 
државе, такво секторско удружење у свакој додатној држави 
мора имати:  

 -  или два пуноправна партнера, од којих:  

a. један пуноправни партнер представља социјалне 
партнере (нпр. организације послодаваца или 
синдикате) или сектор даних економских дјелатности 
(нпр. комору или секторско удружење);  

b. један пуноправни партнер представља спроводитеље 
ВЕТ-а на било којој нивоу (нпр. поједина установа или 
мрежа спроводитеља ВЕТ-а).  

-  или европску секторску кровну организацију.  

Примјери прихватљивих Удружења секторских вјештина:  

• Удружење секторских вјештина из кемијског сектора обухвата 
најмање 3 државе, при чему држава А има два пуноправна 
партнера (национални синдикат радника у хемијској 
индустрији, универзитета које спроводи ВЕТ), држава Б има 
два пуноправна партнера (национално удружење кемијског 
сектора, једног пружатеља ВЕТ-а), држава В има два 
пуноправна партнера (кемијско предузеће које нуди програме 
науковања, европска организација пружаоца ВЕТ-а);  

• Горе наведено удружење секторских вјештина могло 

би имати и сљедећи састав: држава А има два пуноправна 

партнера (национални синдикат радника у кемијској 

индустрији, универзитет које спроводи ВЕТ), држава Б има 

92Европска 

кровна организ 
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три пуноправна партнера (национално удружење кемијског 

сектора, два пружатеља ВЕТ-а), држава В (европску 

организацију хемијског сектора);     

• Удружење секторских вјештина из банкарског сектора 
обухвата 6 држава, при чему држава А има три пуноправна 
партнера (национални синдикат запослених у банкарском 
сектору, међусекторско удружење послодаваца, пружатељ 
ВЕТ-а), држава Б има два пуноправна партнера (национална 
банкарска удружење, мрежа пружатеља ВЕТ-а), држава В има 
једног пуноправног партнера (европска банкарска 
федерација), држава Д има два пуноправна партнера 
(национално удружење пружатеља ВЕТ-а, економска комора), 
држава Е има два пуноправна партнера(мрежа пружатеља 
ВЕТ-а, национална банкарска удружење) и држава Ф има само 
једног пуноправног партнера (европску федерацију 
запослених у банкарском сектору).  Државе А, Б и В 
испуњавању минималне услове.  

                     партнерства у државама  Г, Д и Ђ испуњавају услове за 

додатне државе уз минималног услова од три државе.  

ација јест удружење (често повезаних, секторских) националних 

организација које координише њиховим активностима,  

промовише 

заједничку сврху 

и 

 дјелује у циљу заштите заједничких интереса на европском нивоу.     
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Трајање 

пројеката  

3 године.   

У изузетним случајевима, на захтјев корисника и уз сагласност 

Извршне агенције, могуће је продужити Удружење секторских 

вјештина до 6 мјесеци. У том случају неће се промијенити укупан износ 

бесповратних средстава.   

 

 

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и 

културу, са сједиштем у Бриселу.   

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају доставити захтјев за бесповратна средства до26. 

фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. новембра исте године.   

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

пријаве.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 

заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.  

 

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗА 2.  КАТЕГОРИЈУ   

Пројекат ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:    

Важност пројеката  

(највише 25 бодова)  

  Веза с политиком: приједлогом се придоноси 
остварењу европских циљева и приоритета у подручју 
ВЕТ-а; ако је примјењиво, заснива се на раду 
Европског савјета за секторске вјештине;  

 Заступљеност ВЕТ-а: удружење секторских 
вјештина укључује партнере који на одговарајући 
начин заступају развој и испоруку ВЕТа;  

 Заступљеност сектора: Удружења секторских 
вјештина укључују партнере који на одговарајући 
начин заступају дати сектор;  

 Дигиталне вјештине: мјера у којој приједлог 
предвиђа истраживање потреба за дигиталним 
вјештинама. Сматраће се да приједлози који 
укључују овај аспект имају висок степен важности;  

 Зелене вјештине: мјера у којој приједлог предвиђа 
истраживање потреба за зеленим вјештинама. 
Сматраће се да приједлози који укључују овај 
аспект имају висок степен важности;  

 Сврха: приједлог је релевантан за циљеве 
активности (види одјељак „Који су циљеви 
Удружења секторских вјештинаˮ);  

 Досљедност: циљеви се заснивају на детаљној 
анализи потреба; јасно су дефинисани, 
реалистични и усмјерени на питања која су важна 
за организације учеснице и за активност;  

 Иновације: приједлог укључује најнапредније 
методе и технике и води до иновативних резултата 
и рјешења посебних за пројекат;  



  
  

201  

  
  

         

 Европска додана вриједност: у приједлогу је јасно 

показана додатну вриједност која настаје 

захваљујући транснационалности;  

 

 

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 30 бодова)  

  

 

Кохерентност: општом израдом пројеката осигурана је 
досљедност између циљева пројеката, методологије, 
активности и предложених активности. У приједлогу је 
приказан кохерентан и свеобухватан скуп примјерених 
активности за задовољавање утврђених потреба и 
остваривање очекиваних резултата;  

 Структура: програм рада јасан је и разумљив и 
обухвата све фазе (припрема спровођење, 
искориштавање, праћење, евалуација и 
ширење);  

 Методологија: у приједлогу се користи приступ 
резултата учења, ЕЦВЕТ (јединице резултата 
учења) и начела осигурања квалитете у складу с 
ЕQАВЕТ-ом;  

 Управљање: Предвиђена су стабилна рјешења 
за управљање. Правовременост, организација, 
задатке и одговорности јасно су дефинисани и 
реалистични. Приједлогом се одговарајућа 
средства расподјељују на сваку активност;  

 Буџет: у буџету су предвиђена одговарајућа 
средства за успјех, он није нити прецијењен нити 
подцијењен;  

 Квалитета рјешења за признавање и 
вредновање резултата учења, у складу с 
европским алатима и начелима за 
транспарентност и признавање;  
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 Квалитета и финансијска контрола: мјерама 

контроле (трајно оцјењивање квалитете, 

сарадничка ревизија, активности утврђивања 

мјерила итд.) и показатељима квалитете 

осигурава се да је спровођење пројеката високе 

квалитете и трошковно учинковита. Јасно су 

утврђени изазови/ризици пројеката и на 

одговарајући су начин укључене активности 

ублажавања;  

Квалитет пројектног тима и 

рјешења за сарадњу (највише 

25 бодова)  

 Конфигурација: састав партнерства у складу је с 
циљевима пројеката и обједињује стручност и 
способности које су потребне за утврђивање у 
предвиђање вјештина или израду програма 
оспособљавања, развој и пружање вјештина, израду 
квалификација и/или политику оспособљавања. 
Увјерљиво је показана заступљеност и стручност 
партнера у предметном сектору и на европском нивоу. 
Учествовање европских и/или националних социјалних 
партнера у државама обухваћеним Удружењем с јасно 
наведеним улогама у утврђивању и предвиђању 
потреба за вјештинама у даном сектору има висок 
степен важности. Раширеност и заступљеност 
мјеродавних партнера у државама учесницама у 
програму које учествују у Удружењу требала би бити 
таква да Удружење има велику могућност утицаја у 
неколико држава обухваћених Удружењем (нпр. путем 
сарадње европских секторских организација или 
европских социјалних партнера). Ако приједлог такође 
укључује тијела с регулаторном улогом у ВЕТ-у, 
потребно му је додијелити додатне бодове.    

Посвећеност: одговорности и задатке јасно су 

подијељене и свака организација учесница показала је 

своју посвећеност и активан допринос у смислу 

стручности и капацитета  
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 Задатке: координатор показује високу квалитету управљања и 

координација транснационалних мрежа и вођство у сложеним 

окружењима. Поједине задатке додјељују се на основу посебног 

знања сваког партнера  

 Сарадња/тимски дух: предлаже се учинковит механизам за 

осигуравање координације, одлучивања и комуникације између 

организација учесница, учесника и свих других релевантних 

заинтересованих страна  

 Укљученост партнерских држава: ако је примјењиво, 

укљученост организације учеснице из партнерске државе 

доноси битну додатну вриједност пројекту (ако тај услов није 

испуњен, пројекат се неће узети у обзир приликом одабира)   

Учинак и ширење  

(највише 20 бодова)   

  Искориштавање: у приједлогу је приказано како ће 
партнери и друге заинтересиране стане користити 
резултате Удружења. Њиме се осигуравају средства за 
мјерење искориштавања у оквиру трајања пројеката и 
након тога  

 Ширење: у приједлогу је предвиђен јасан план 
за ширење резултата и укључене су 
одговарајуће активности, алати и канали како би 
се осигурало учинковито ширење резултата и 
користи заинтересованим странама и публици 
која не учествује у пројекту за вријеме и након 
трајања пројеката  

 Учинак: у приједлогу је приказана друштвена и 

економска важност и досег. Укључује партнере 

који имају значајну улогу у даном сектору и у 

развоју и испоруци ВЕТ-а те постоји велика 

вјеројатност да ће се њиме повећати способност 

партнера за спровођење одговарајућег 

оспособљавања у европском контексту. Ако су 

оба социјална партнера увјерљиво посвећена 

развијању курикулума и осигуравању учења 

кроз рад и других резултата пројеката, приједлог 

има висок степен важности. Ако су јасно 

укључена тијела с регулаторном улогом у циљу 

осигуравања признавања или потврђивања 

садржаја оспособљавања, приједлог има висок 

степен важности. Ако је европска секторска 

кровна организација која заступа социјалне 

партнере или дани сектор пуноправни партнер, 

приједлог има висок степен важности. 

Осигуравају се релевантне мјере за праћење 

напретка и вредновање очекиваног учинка 

(краткорочни и дугорочни)  
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  Отворени приступ: Ако је важно, у пројекту се описује 

како ће материјали, документи и продуцирани медији 

бити доступни и промовисати се путем отворених 

дозвола те он не садржи неразмјерна ограничења  

  Одрживост: приједлог укључује одговарајуће мјере и 
ресурсе којима ће се осигурати да ће се партнерство, 
резултати пројеката и користи одржати и након трајања 
пројеката (нпр. наставак нових студија, ажурирање 
нових алата итд.) У приједлогу је објашњено како и с 
којим ресурсима (осим средстава ЕУ) ће се то остварити   

  

Приједлози морају добити барем 70 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 
Надаље, морају добити најмање 13 бодова за категорије „Важност пројекатаˮ и „Квалитета 

пројекатног тима и рјешења за сарадњуˮ, 16 бодова за категорију „Квалитета плана и 
спровођења пројекатаˮ и 11 бодова за категорију „Учинак и ширењеˮ.  

  

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ МЈЕРИ?   

Осигурање квалитета од кључне је важности како би се осигурало да Удружења успјешно 

остварују своје резултате и остваре учинак који не утиче само на партнерске организације. Од 
Удружења се очекује да ће остварити резултате који се могу преносити унутар предметног 

економског сектора. Према томе, Удружења морају припремити чврст план за управљање 
квалитетом.  

Удружења би такође требала спроводити поступке стручне ревизије као саставни дио процеса. 
Програм рада Удружења требао би укључивати неовисну вањску оцјену квалитете у средњем 

року и на крају пројеката која ће се предавати заједно с извјештајм о напретку у спровођењу 
пројеката и са завршним извјештајм. У свом извјештају о напретку, организације учеснице 

мораће доказати које активности су проведене као резултат препорука средњорочне оцјене 
квалитете.  

Сва Удружења морају спроводити циљане активности ширења, путем организација/тијела која 
пружају услуге професионалне оријентације/савјета. Она ће морати припремити свеобухватан 
план ширења, који укључује:   

 активну стратегију ширења која је усмјерена на заинтересоване стране, доносиоце политика, 
стручњаке, предузећа и младе ученика у системима обавезног образовања у вези са 
занимањима за која постоји велика потражња на тржишту рада и потенцијал за оснивање 

нових предузећа;  

 увођење резултата у цијели сектор;  

 ако је примјерено, стављање резултата Удружења на раполагање на основу отворених 
дозвола.  

У Плану ширења требало би бити јасно објашњено како ће се ширити планирани резултати 

пројеката, укључујући дефиницију циљева, постигнућа, средстава која ће се користити и 
мјеродавне рокове. У захтјевима би такође требало бити наведено који ће партнер бити 
одговоран за ширење те би требало показати њихово искуство с активностима ширења. 

Одабраним пројектима морат ће се припремити кратак сажетак активности из пројеката на крају 
пројеката, који ће се објавити у алату за ширење Пројеката. То ће бити услов за добијање 

завршне исплате по завршетку пројеката.   

  



 

 

   

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројекта мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

  

Највећи допринос ЕУ-а додијељен за 1. категорију - Удружење секторских вјештина за утврђивање потреба за вјештинама   

(2 или 3 године): 500 000 ЕУР    

Највећи допринос ЕУ-а додијељен за 2. категорију - Удружење секторских вјештина за развој и испоруку ВЕТ-а    

(3 године): 1 400 000 ЕУР    

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Подршка за 

спровођење  

Допринос било којој активности која је 
директно повезана с спровођењем 
пројеката, укључујући: управљање 
пројектом, пројекатни састанци, 
интелектуалне излазне вриједности (као 
што су курикулуми, педагошки 
материјали, отворени образовни 
садржаји (ОЕР), алати за ИТ, анализе, 
студији итд.), ширење, учествовање у 
догађањима, конференције, путовања 
итд.  

Број дана и профил укљученог особља по 

држави основа је за израчунавање 

доприноса ЕУ-а.   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б3.1  по укљученом водитељу по дану рада на 

пројекту   

Услов: подносиоци 
захтјева мораће 
оправдати врсту и 
количину ресурса који 
су потребни за 
спровођење 
предложених 
активности и излазних 
резултата.   

Излазни резултати 
требали би бити знатни 
у смислу квалитете и 
квантитете за ову врсту 
бесповратних средстава  

  

Б3.2  по истраживачу/учитељу/водитељу 

оспособљавања по дану рада на пројекту   

Б3.3  по укљученом техничару по дану рада на 

пројекту   

Б3.4  по члану административног особља по 

дану рада на пројекту   

  

  

  



   

 

  

 

ТАБЕЛА А   – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ) У ДРЖАВАМА УЧЕСНИЦАМА У ПРОГРАМУ   

Износи зависе од: а) профила особља које учествује у пројекту и б) државе организације учеснице чије особље учествује у спровођењу.  

  

  
Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

Техничар  
Административн 

о особље  

Б3.1  Б3.2  Б3.3  Б3.4  

Данска, Ирска, Луксембург, Холандија, Аустрија, Шведска, Лихтенштајн  

Норвешка  
353  289  228  189  

  

Белгија, Њемачка, Француска, Италија, Финска, Уједињено Краљевство, 

Исланд   

  

336  257  194  157  

  

Чешка Република, Грчка, Шпанија, Кипар, Малта, Португал, Словенија   

  

  

197  164  122  93  



 

 

Бугарска, Естонија, Хрватска, Латвија, Литванија, Мађарска, Пољска, 
Румунија, Словачка, бивша југословенска република Македонија, 

Турска  
  

106  88  66  47  
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ТАБЕЛА Б   – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ) У ПАРТНЕРСКИМ ДРЖАВАМА   

Износи зависе од: а) профила особља које учествује у пројекту и б) државе организације учеснице чије особље учествује у спровођењу.  

  

  

  

Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

  

Техничар  
Административн 

о особље  

Б3.1  Б3.2  Б3.3  Б3.4  

Аустралија, Канада, Кувајт, Макао, Монако, Катар, Сан Марино, 

Швајцарска, Сједињене Америчке Државе  
353  289  228  189  

Андора, Брунеј, Јапан, Нови Зеланд, Сингапур, Уједињени Арапски 

Емирати, Држава Ватиканскога Града  
336  257  194  157  

Бахами, Бахреин, Екваторска Гвинеја, Хонг Конг, Израел, Кореја 

(Република) Оман, Саудијска Арабија, Тајван  
197  164  122  93  



   

 

Афганистан, Албанија, Алжир, Ангола, Антигва и Барбуда, Аргентина, 
Арменија, Азербајџан Бангладеш, Барбадос, Бјеларус, Белизе, Бенин, 
Бутан, Боливија, Босна и Херцеговина, Боцвана, Бразил, Буркина Фасо, 
Бурунди, Камбоџа, Камерун, Зеленортска Република, Средњеафричка 
Република, Чад, Чиле, Кина, Колумбија, Комори, Конго, Демократска 
Република Конго, Цооково Оточје, Костарика, Куба, Џибути, Доминика, 
Доминиканска Република, Еквадор, Египат, Салвадор, Екваторијална 
Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Фиџи, Габон, Гамбија, Грузија, Гана, Гренада, 
Гватемала, Гвинеја, Гвинеја Бисау, Гвајана, Хаити, Хондурас, Индија, 
Индонезија, Иран, Ирак, Обала Бјелокости, Јамајка, Јордан,Казахстан, 
Кенија,  
Кирибати, Кореја (ДНР), Косово, Киргистан, Лаос, Либанон, Лесото, 
Либерија, Либија, Мадагаскар, Малави, Малезија, Малдиви, Мали, 
Маршалови Отоци, Мауританија, Маурицијус, Мексико, Савезне Државе 
Микронезије, Молдавија, Монголија, Црна Гора, Мароко, Мозамбик, 
Мјанмар, Намибија, Науру, Непал, Никарагва, Нигер, Нигерија, Ниуе, 
Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај, Перу, 
Филипини, Руанда, Свети Кристофор и Неви, Света Луција, Свети  
Винцент и Гренадини, Самоа, Свети Тома и Принцип, Сенегал, Србија, 

Сејшели, Сијера Леоне, Соломонски отоци, Сомалија, Јужна Африка, 

Јужни Судан, Шри Ланка,  Судан, Суринам, Свази, Сирија, Таџикистан, 

Танзанија, Државно подручје Русијепризнато међународним правом, 

Државно подручје Украјине признато међународним правом,Тајланд, 

Демократска Република Тимор-Лесте, Того, Тонга, Тринидад и  

106  88  66  47  

   

Тобаго, Тунис, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Уругвај, Узбекистан, Вануату, 

Венезуела, Вијетнам, Јемен, Замбија, Зимбабве  
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ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА   

Ова активност којом се настоји подстицати модернизација, приступачност и 
интернационализација високог образовања у партнерским државама спроводиће се у контексту 
приоритета утврђених у Комуникацијама „Повећање учинка развојне политике ЕУ: План за 
промјену”79  и „Европско високо образовање у свијету”80.   

Она се спроводи у оквиру вањских политика ЕУ које су дефинисане финансијским инструментима 
Европске уније којима се подржава ова мјера, односно у:  

 Европском инструменту за сусједство (ЕНИ)81   

 Инструменту за развојну сарадњу (ДЦИ)82   

 Инструменту претприступне помоћи (ИПА)83   

 Европски развојни фонд84  

Овом се мјером придоноси развоју одрживог и укључивог социоекономског раста у партнерским 
државама и требао би се осигурати развој и остварење циљева и начела вањског дјеловања ЕУ, 
укључујући национално власништво, социјалну кохезију, равноправност, одговарајућу 
земљописну равнотежу и разноликост. Посебну је позорност потребно посветити најмање 

развијеним земљама те студентима у неповољном положају поријеклом из сиромашних 

социоекономских средина и студентима с посебним потребама.  

Сљедећи одјељак требало би читати успоредно с Прилогом И овога водича (Посебна правила и 
подаци у вези с Јачањем способности у подручју високог образовања).  

ШТА ЈЕ ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

Пројекти јачања способности транснационални су пројекти сарадње који се заснивају на 

вишестраним партнерствима, у првом реду између установа високог образовања (УВО) из држава 

учесница у програму и прихватљивих партнерских држава који се финансирају из наведених 
инструмената. Они могу укључивати и партнере изван академске заједнице у циљу побољшања 

веза са друштвом и пословним сектором те јачања системског учинка пројеката. Кроз 
структурисану сарадњу, размјену искуства, добру праксу и мобилност појединаца, пројектима 
јачања способности жели се:   

• подупријети модернизацију, приступачност и интернационализацију подручја високог 

образовања у прихватљивим партнерским државама;   

                                                      
79 „Повећање учинка развојне политике ЕУ: План за промјену”, Комуникација Комисије Европском парламенту, Савјету, 

Европском економском и социјалном одбору и Одбору регија, Брисел 13.10.2011., ЦОМ(2011) 637 завршна верзија   

„Европско високо образовање у свијету”, Комуникација Комисије Европском парламенту, Савјету, Европском 

економском и социјалном одбору и Одбору регија, Брисел, Брисел, 11.07.2013. ЦОМ(2013) 499 завршна верзија 
81 РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 232/2014 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. марта 2014. о успостављању Европског 

инструмента за сусједство 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF  
82 РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 232/2014 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. марта 2014. о успостављању финансијског 

инструмента за развојну сарадњу за период 2014. – 2020 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EN:PDF  
83 РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 231/2014 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 11. марта 2014. о успостављању 

Инструмента претприступне помоћи  (IPA II)   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EN:PDF   

84 Само индикативно. Подлијеже одредбама ревидираног Котоноу Споразума и вишегодишњег финансијског оквира 

2014.-2020 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EN:PDF
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• помоћи прихватљивим партнерским државама да ријеше проблеме у својим системима 
и установама високог образовања, укључујући проблеме у погледу квалитете, 

релевантности, једнаког приступа, планирања, начина изведбе и управљања;  

• придонијети сарадњи између ЕУ и прихватљивих партнерских држава (и међу 
прихватљивим партнерским државама);    

• промовисати добровољно усклађивање с промјенама у високом образовању у ЕУ;     

• промовисати контакте међу људима, међукултурну свијест и разумијевање.    

Ти се циљеви настоје остварити у прихватљивим партнерским државама мјерама којима се:  

• побољшава квалитета високог образовања и његова важност за тржиште рада и друштво;  

• повећава ниво способности и вјештина у УВО-има развојем нових и иновативних 
образовних програма;     

• јачају способности за управљање и иновације те интернационализација УВО-а;    

• повећавају способности националних тијела за модернизацију система високог 
образовања подржавањем  одређивања, спровођења и праћења политика реформе  

• подстиче регионална интеграцијаи сарадња између различитих регија 99 свијета путем 
заједничких иницијатива, размјене добре праксе и сарадње.   

  

Подржавају се двије категорије пројеката јачања способности:  

Здружени пројекти: циљ им је произвести резултате од којих у првом реду и директно корист 

имају организације из прихватљивих партнерских држава које учествују у пројекту. Ти пројекти 

углавном укључују три различите врсте активности:   

• развој курикулума;  

• модернизацију управљања, водства и функционисања УВО-а;  

• јачање односа између УВО-а и ширег економског и друштвеног окружења.   

Структурни пројекти: циљ им је произвести учинке на системе високог образовања и 

промовисати реформе на националном и/или регионалном нивоу у прихватљивим 

партнерским државама. Ти су пројекти у начелу усмјерени на двије различите категорије 

активности:   

• модернизацију политика, управљања и вођства у системима високог образовања;   

• јачање односа између система високог образовања и ширег економског и друштвеног 
окружења.   

  

Пројекти Јачања способности могу се спроводити као:  

• Национални пројекти, тј. пројекти који укључују установе из само једне прихватљиве 

партнерске државе;  

• Пројекти који укључују више држава у једној регији и који укључују најмање двије државе 

из те регије;  

• Пројекти који укључују више држава из више од једне регије и који укључују најмање 
једну државу из сваке укључене регије. 

Код пројеката јачања способности који су усмјерени на прихватљиве партнерске државе из регија 
1., 2. и 3.  (види одјељак „Прихватљиве државе" у дијелу А овог водича), обје категорије пројеката 
(Здружени и структурни пројекти) могу укључивати и Посебну линију за мобилностза особље и 
студенте. Та ће се линија за мобилност оцјењивати као засебна саставница.  

Посебна линија за мобилност мора бити од кључне важности за циљеве пројеката (интегрирана 
мобилност) и мора се спроводити кроз међуинституционалне споразуме. Међутим, важно је 

напоменути да та компонента пројеката може бити одбијена (не добити финансирање) чак и ако 
пројекат буде одабран; одбијање те компоненте не би требало угрозити спровођење осталих 
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активности предвиђених у пројекту. Посебна линија за мобилност требала би се сматрати 
додатном потпором коју ЕУ пружа за јачање интервенцијске логике пројеката, али не може бити 

услов за успјешну спровођење главних циљева пројеката. Финансирање Посебне линије за 

мобилност у оквиру одабраног пројеката овисит ће о резултатима посебне квалитативне оцјене 
приједлога и о доступном буџету. Очекује се да ће највише40% здружених или структурних 
пројекатаиз 1., 2. и 3. регије добити оваква бесповратна средства.   

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

У оквиру програма Ерасмус+ постоји велика флексибилност у односу на активности које се могу 
спроводити у оквиру пројеката јачања способности ако је у приједлогу доказано да се тим 

активностима најлакше могу остварити циљеви пројеката.   

  

У оквиру здружених пројеката обично се може спроводити велик број активности као што су:    

развој, испитивање, прилагодба:  

- курикулума, курсева, наставних материјала и алата;   

- метода учења и подучавања и педагошких приступа, посебно оних којима се омогућава 
стицање кључних компетенција и основних вјештина, језичкимх вјештина, 
предузетничког образовања и усмјереност на употребу ИКТ-а;  

- нових облика програма практичног оспособљавања и проучавања случајева из стварног 

живота у подузе- 

ћима и индустрији;  

- сарадње између универзитета и предузећа, укључујући оснивање нових предузећа;   

- нових облика учења и пружања образовања и оспособљавања, посебно стратешке 

употребе отвореног и флексибилног учења, виртуелне мобилности, отворених 

образовних садржаја и бољег искориштавања потенцијала  

ИКТ-а;   

                                                                                                                                                         

У оквиру ове мјере, регија се дефинира као група држава које припадају одређеном 

макрогеографском подручју.Класификација регија која се примјењује у оквиру програма 

Ерасмус+ у складу је с категоризацијама из различитих инструмената вањског дјеловања ЕУ-а.   

- смјерница, савјетовања и метода и алата за оспособљавање;    

- алата и метода за стручно усавршавање и стручни развој академског и административног 
особља;    

- осигурања квалитете на нивоу програма и установа;    

- нових система и структура за управљање;    

- модерних универзитетских услуга, нпр. за финансијско управљање, међународне односе, 
савјетовање студената, академска питања и истраживање;  

• јачање интернационализације УВО-а и способности за учинковито умрежавање у подручју 

истраживања, знанствених и технолошких иновација (међународна отвореност курикулума, 
студентских услуга, међуинституционалних програма мобилности, знанствене сарадње и 
преноса знања…);  

• надоградња средстава потребних за спровођење иновативне праксе (нпр. за нове 
курикулуме и методе подучавања, развој нових услуга итд.);   

• организација оспособљавања наставног и помоћног особља, административног особља 
универзитета те управитеља.  
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Очекује се да ће пројекти реформе курикулума посебно укључивати оспособљавање наставног 
особља и обухватати питања попут осигурања квалитете и запошљивости дипломаната путем 

веза с тржиштем рада. Студијски програми морају бити службено акредитовани прије завршетка 

трајања пројеката. Предавање на новим или ажурираним курсевима мора започети за вријеме 
трајања пројеката с одговарајућим бројем студената и поновно оспособљеним наставницима и 
мора се одвијати током барем једне трећине трајања пројеката. Оспособљавање за вријеме 

пројеката реформе курикулума може укључивати и административно особље као што су 
књижничари, лабораторијско особље и информатичари.   

Структурним пројектима може се обично спроводити низ активности, као што су:   

• јачање интернационализације система високог образовања;    

• увод болоњских реформи (систем циклуса од три разине, осигурање квалитете, вредновање 

итд.);    

• спровођење алата транспарентности као што су системи бодова, поступци акредитације, 

смјернице за признавање   претходног и неформалног учења итд.;  

• успостављање националних квалификационих оквира;  

• развој и спровођење унутрашњих и вањских система/смјерница за осигурање квалитете;  

• развој и спровођење нових приступа и алата за доношење политика и праћење, укључујући 
оснивање представничких тијела, организација и удружења;  

• јачање интеграције образовања, истраживања и иновација.  

  

Те активности конкретније могу укључивати:  

• анкете и студије о посебним питањима реформи;  

• савјете о политици и стручне савјете;  

• организацију конференција, семинара, радионица, округлих столова (на којима би требало 

доћи до оперативних закључака и препорука);  

• организацију оспособљавања особља о политици;   

• организацију оспособљавања особља (које може укључивати израду приручника и 

смјерница) које обухвата наставно и помоћно особље, техничаре и административно особље 
свеучилишта те управитеље;    

•  организацију кампања за подизање свијести.  

  

У обје категорије претходно описаних пројеката може се одобрити Посебна линија за мобилност 

која обухвата једну или више сљедећих активности и односи се искључиво на пројекте с 
партнерским државама које су прихватљиве за Посебну линију за мобилност:  

  

Мобилност студената:  

 период студирања у иностранству у партнерском УВО-у  

Како би се осигурале висококвалитетне активности мобилности с највећим могућим учинком, 

активност мобилности мора одговарати образовању студента у оквиру подручја студијате 

личним развојним потребама. Период студирања у иностранству мора бити дио студентовог 

програма студија којим се омогућава стицање дипломе у кратком циклусу, првом циклусу 

(преддипломски или истовјетни студиј), другом циклусу (дипломски или истовјетни студиј) и 

трећем или докторском циклусу.      

Мобилност студената мора бити повезана с темом или тематским подручјем којима се бави 
пројекат.    

 стручна пракса (распоред на радно мјесто) у иностранству у предузећу или на било којем 

другом  
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релевантном радном мјесту у једној од држава чланица конзорција. Обављање стручне 
праксе у иностранству на радном мјесту подржава се за вријеме кратког, првог, другог и 
трећег циклуса студија. То укључује и „праксуˮ за студенте наставничког усмјерења.  
Ако је могуће, стручна пракса требала би бити саставни дио програма студија.   

 комбинација студирања и праксе  

Мобилност особља:  

 период подучавања: овом се активношћу допушта наставном особљу УВО-а или особљу из 
било које организације учеснице да предаје у партнерским УВО-има у иностранству.   

 период оспособљавањау једној од држава чланица конзорција: овом се активношћу пружа 

подршка стручном усавршавању наставног и ненаставног особља УВО-а у облику: а) 

учествовања у структурисаним курсевима, укључујући професионално усмјерене курсеве 

језика или оспособљавање у иностранству (изузимајући конференције); б) периода 

проматрања на радном мјесту/оспособљавања у партнерским УВО-има или у некој другој 

релевантној организацији у иностранству.  

  

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

Зависно од циљева, пројекти јачања способности требали би укључивати најприкладније и 
најразноликије партнере како би имали користи од њихових различитих искустава, профила и 

посебне стручности за произвођење релевантних и висококвалитетних резултата пројеката. Биће 
важно осигурати равноправно и активно учествовање различитих пантера на основу примјерене 

подјеле задатак и јасног приказа могућности умрежавања и ради повећања учинка, како би се 
могле искористити различите разине партнерства, а не само учествовање појединачних 

организација.  

Партнери морају доставити мандате85  које су потписали координатор и сваки партнер и у којима 

се потврђује да координатору дају пуномоћ да дјелује у њихово име и за њихов рачун код 
потписивања могућих споразума и у накнадним односима с Извршном агенцијом за образовање, 

аудиовизуелну дјелатност и културу.  

У складу с подручјем примјене и циљевима мјере, пројекат јачања способности усмјерен је на 
организације учеснице из прихватљивих партнерских држава. Активности и резултати описани у 

приједлогу морају користити прихватљивим партнерским државама, њиховим установама и 
системима високог образовања.   

Подстичу се УВО из прихватљивих партнерских држава да поднесу приједлоге под условом да 
имају потребну финансијску и оперативну способност.   

Организације учеснице из држава учесница у програму доносе своје искуство и стручност у 
односи на циљеве пројеката. Њихова је улога придонијети остварењу циљева пројеката и њихове 
потребе не би требале утицати на израду пројеката. Те организације могу добити удио буџета у 
односу на трошкове који су настали њиховом улогом.   

Осим тога, пројекту јачања способност у подручју високог образовања могла би користити и 
укљученост придружених партнера (изборно). Те организације (на примјер партнери изван 
академске заједнице) директно придоносе спровођењу посебних задатак/активности и/или 

подржавају ширење и одрживост пројеката. Такав допринос може, на примјер, бити у облику 

преноса знања и вјештина, пружања додатних курсева или могућности упућивања на рад или 

                                                      
85 Мандат који је потписао законски заступник партнерске организације прилаже се као прилог уз уговор о додјели 

бесповратних средстава и има правну снагу. У свим се случајевима мора користити предложак који је израдила 

Агенција без икаквих измјена или прилагођавања. Мандати се дају на основу предлога који се објављује са службеним 

исправама позива на подношење приједлога 
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запошљавања. Придружени партнери не рачунају се у минималан број установа високог 
образовања или министарстава потребних за састав партнерства. За потребе управљања 

уговором, „придружени партнери” не сматрају се дијелом конзорција и стога се не сматрају 

корисницима па се њихови трошкови не узимају у обзир при израчунавањеавању износа 
бесповратних средстава ЕУ.  

  

Ако је пројектом предвиђена Посебна линија за мобилност:  

  организације пошиљаоци или примаоци, заједно са студентима/особљем, морају прије почетка 
периода мобилности договорити активности које ће подузимати студенти – у Споразуму о учењу 
– или чланови особља – у Споразуму о мобилности. У тим споразумима (видјети у наставку) 
дефинирају се циљни резултати учења за период проведено у иностранству, наводе се одредбе 

о формалном признавању и права и обавезе сваке странке. Ако се активност одвија између двије 

установе високог образовања (мобилност студената за потребе студија и мобилност особља за 
потребе наставног рада), прије почетка размјене установа прималац и пошиљалац морају 

потписати међуинституционални споразум.  

  

 

КОЈА ЈЕ УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТИМА ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ У 

ПОДРУЧЈУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА?  

Подносилац/координатор: организација учесница која предаје приједлог пројеката у име свих 

партнера. Координатор преузима потпуну одговорност како би осигурао да се пројекат спроводи 
у складу са споразумом. Координација обухвата сљедеће задатке:  

 представљање пројектних партнера и дјеловање у њихово име према Европском комисији;  

 сношење финансијске и правне одговорности за одговарајуће оперативно, административно 

и финансијско спровођење цијелог пројеката;   

 координација пројектом у сарадњи с пројектним партнерима.  

  

Пуноправни партнери оне су организације из држава учесница у програму и партнерских држава 

које учествују у пројекту и активно придоносе остваривању циљева пројеката јачања 
способности. Сваки пуноправни партнер мора потписати мандат којим се организацији 

координаторици преноси одговорност да дјелује као главни корисник и да дјелује у његово име 

за вријеме спровођења пројеката.   

Придружени партнери (изборно): У пројекте јачања способности могу бити укључени 
придружени партнери који придоносе спровођењу појединих задатак пројеката/активности или 
подржавају ширење и одрживост пројеката. За потребе управљања уговорима, „придружени 
партнери“ не сматрају се партнерима у пројекту и не добијају финансијска средства, нити се не 

убрајају у организације које се узимају у обзир при рачунању минималног броја организација за 
састав конзорција. Међутим, њихова укљученост и улога у пројекту и различите активности 

морају бити јасно описани.  

 

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?  

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити пројекат јачања способности у 
високом образовању како би био прихватљив за бесповратна средства програма Ерасмус+:  
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КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

партнерске државе  

Партнерске државе из регија 1. до 4. и 6. до 11. 101(видјети одјељак 

„Прихватљиве државе" у дијелу А овог водича).  

Прихватљиве 

организације 

учеснице102   

Организација учесница може бити:  

 било која јавна или приватна организација која нуди редовне 

програме који воде стицању ступња високог образовања и 

признатих диплома на терцијарном образовном 

квалификационом нивоу103(дефинисане каоустанове високог 

образовања и као такве их је признало надлежно тијело)  

                                                  

Само индикативно. Подлијеже одредбама измијењеног Споразума о партнерству из Котонуа и 

вишегодишњег финансијског оквира за период 2014. – 20120.   

Сљедеће врсте организација нису прихватљиве:   

- Институције  ЕУ и остала тијела ЕУ, укључујући специјализоване агенције (попис је доступан 

на интернет страници   

ec.evropa.eu/institutions/index_en.htm);   

- Организације које управљају програмима ЕУ као што су националне агенције у програмским 

државама и национални уреди Ерасмус+ у прихватљивим партнерским државама (како би 

се избјегли могући интересе и/ии двоструко финансирање).   

Међународна стандардна класификација образовања (ИСЦЕД 2011).терцијарно образовање 

најмање 5. Разине. Постсекундарно не-терцијарно образовање, ниво 4 (ИСЦЕД 2011) није 

прихватљиво.  

 

 или   

  

свака јавна или приватна организација активна на тржишту рада или у 
подручјима образовања, оспособљавања и младих. Та организација, 
на примјер, може бити:   

 јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће 

(укључујући социјална предузећа);  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном 

нивоу (укључујући министарства;  

 социјални партнер или други представник пословног сектора, 
укључујући економске коморе, обртничке/стручне удружења и 
синдикате;  

 истраживачки институт;  

 фондација;  

 школа/институт/образовни центар (на било којем нивоу, од 
предшколског нивоа до средњошколског нивоа, укључујући 
струковно образовање и образовање одраслих);  

 непрофитна организација, удружење, НВО (укључујући 
националне или међународне удружења или мреже установа 
високог образовања, удружења студената или учитеља итд.)   

 културна организација, књижница, музеј;  

 тијело које пружа услуге савјетовања у погледу будуће 
каријере, услуге професионалне оријентације и 
информационе услуге.  
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 Свака организација учесница мора имати пословни настан у држави 
учесници у програму или у прихватљивој партнерској држави.   
  

Установе високог образовања (УВО) с пословним настаном у држави 
учесници у програму морају имати ваљану Повељу Ерасмус за високо 
образовање (ЕЦХЕ). УВО-и учесници у партнерским државама не морају 
имати ЕЦХЕ, али ће морати прихватити њезина начела. Међутим, за 
Посебну линију за мобилност, УВО-и с пословним настаном у 
прихватљивим државама учесницама у програму морају имати 
институционалне споразуме са свим партнерским УВО-има у којима су 
потврђена начела ЕЦХЕ-а.  
  

Факултети/школе/универзитети/одјели/центри/фондације/институти 
или остале саставнице, које су саставни дијелови установа високог 
образовања, али основане као засебна правна тијела, сматрају се 
неприхватљивима (чак и ако имају ПИЦ – Идентификациону ознаку 
учесника), осим ако могу доставити посебну изјаву коју је потписао 
ректор/декан установе високог образовања којом ју овлашћује да обавеже 
цијелу установу.   
  

Удружења или организације установа високог образовања које се баве 
промовисањем, унапрјеђењем и реформом високог образовања те 
сарадњом с Европом и између Европе и осталих дијелова свијета 
прихватљиве су. Ако такве организације или мреже обухватају остале 
секторе образовања и оспособљавања, главни нагласак њихових 
активности мора бити на високом образовању, што мора бити јасно 
видљиво из статута организације и управљачких структура. Удружење, 
организација или мрежа установа високог образовања сматра се једном 
правном особом/партерском установом, што значи да ће се сматрати 
једним тијелом поријеклом из државе у којој се налази сједиште. Те се 
организације неће сматрати УВО-има. Бесповратна средства могу 
користити само они чланови који имају пословни настан у државама 
учесницама у програму или прихватљивим партнерским државама.   
  

Међународне организације могу учествовати као партнери у пројекту 
јачања способности ако се саме финансирају.  
  

Посебна одредба за Украјину: У случају Украјине прихватљиве су установе 

високог образовања оне које признаје Министарство образовања и 

знаности Украјине (за додатне информације молимо контактирајте 

Национална канцеларија за програм Ерасмус+ у Украјини).   
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ко може предати 

захтјев?  

Сљедеће врсте организација учесница могу поднијети захтјев за 

бесповратна средства:   

• установа високог образовања;  

• удружење или организација установа високог образовања;  

• само за структурне пројекте: правно признати национални или 
међународни ректор, учитељ или студентска организација.   

с пословним настаном у држави учесници у програму или прихватљивој 

партнерској држави.   

  

Ова организација подноси захтјев у име свих организација које учествују у 

пројекту.  

  

Изузетак: организације из Либије и Сирије (регија 3.) и Руске Федерације 

(регија 4.) које учествују у програму не могу бити подносилаци захтјева.  



  

 

                   

 

Број и профил 
организација 
учесница  

                                 

 Пројекти јачања способности морају задовољавати све сљедеће 

критерије:  

  

 За пројекте који обухватају само једну партнерску државу 
(национални пројекти):  

 У пројекат морају бити укључене једна прихватљива партнерска 
држава и најмање три државе учеснице у програму.  

 Ови пројекти морају укључивати, као пуноправне партнере, 
минималан број УВО-а како слиједи:  

 најмање једна УВО из сваке државе учеснице у програму која 
учествује у пројекту;  

 најмање три УВО из партнерске државе која учествује у пројекту;  

 пројекти морају укључивати најмање онолико УВО-а из партнерских 
држава колико има УВО-а из држава учесница у програму.  

 Изузетак: у партнерским државама у којима има мање од 5 установа 
високог образовања или у случајевима када једна установа 
представља више од 50 % укупне студентске популације у држави, 
прихватиће се захтјеви који укључују само једну УВО из тих држава.   

 За пројекте који обухватају двије или више партнерских држава 
(пројекти у којима учествује више држава):  

 У пројекат морају бити укључене најмање двије прихватљиве 
партнерске државе  и најмање три државе учеснице у програму. 
Партнерске државе могу бити из исте регије104 или из различитих 

регија које су покривенемјером.  

 Ови пројекти морају укључивати, као пуноправне партнере, 
минималан број УВО-а како слиједи:  

 најмање једну УВО из сваке државе учеснице у програму која 
учествује у пројекту;  

 најмање двије УВО из партнерске државе која учествује у пројекту;  

 пројекти морају укључивати најмање онолико УВО-а из партнерских 
држава колико има држава учесница у програму.  

 Изузетак: у партнерским државама у којима има мање од 5 установа 
високог образовања или у случајевима када једна установа 
представља више од 50 % укупне студентске популације у држави, 
прихватит ће се захтјеви који укључују само једну УВО из тих држава 
под условом да пројекат укључује најмање онолико УВО-а из 
партнерских држава колико има УВО-а из држава учесница у 
програму.   

 Додатни посебни критерији који се односе на:  

 Структурне пројекте: пројекти морају, као пуноправне партнере, 
укључивати и министарства одговорна за високо образовање у свакој 
од прихватљивих партнерских држава у којима се спроводи пројекат.  

 Пројекте који укључују партнере из регије 4. (Руска Федерација) који 
морају укључивати барем још једну партнерску државу.   

 Пројекти који укључују партнере из регије 8. (Латинска Америка) 

морају укључивати барем двије партнерске државе из те  регије.  
 

  

У оквиру ове 

мјере, регија која се 

 регија се дефинише као група  држава које припадају одређеној 

макрогеографској регији. Класификација у оквиру програма 
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примјењује 

дјеловање.   

Ерасмус+ у складу је с категоризацијама различитих инструмената 

ЕУ  

 Пројекте који укључују партнере из 8. регије (Латинска 

Америка)који морају 

  

  

 укључивати још барем двије партнерске државе из те регије.    

Други критерији  

Када је у пројекат укључена удружење, организација или мрежа установа 

високог образовања, морају бити испуњени горе наведени захтјеви за 

најмањи број организација учесника, рачунајући 

удружења/организације/мреже као једног партнера из земље у којој се 

налази њихово сједиште. Молимо да узмете у обзир да се те организације 

не могу сматрати УВО-има.  

Трајање пројеката:  

Пројекти јачања способности могу трајати двије или три године. Трајање се 
мора одабрати у тренутку подношења захтјева зависно од циља пројеката и 
предвиђеним активностима.  

Само у изузетним околностима може се одобрити једно продужење 

периода прихватљивости, најдуже у трајању од 12 мјесеци, ако 

координатор не може завршити спровођење пројеката у предвиђеном року.  

Коме предати 

захтјев?   

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, са 

сједиштем у Бриселу.   

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају доставити захтјев за бесповратна средства до 10. 

фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 15. октобра исте године.   

Како предати 

захтјев?  
Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину пријаве.  

  

Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 
и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

 

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекат ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:  

  Предложеним пројектом и предвиђеним резултатима 

дјелотворно ће се придонијети циљевима мјере јачања 

способности у циљним државама   

  У захтјеву се јасно наводе тематски национални и 

регионални приоритети одређени у програму за циљне 

државе или регије   

  У приједлогу се објашњава зашто планиране 

активности и очекивани резултати испуњавају потребе 

циљних група на најбољи могући начин  

Важност пројеката  

  

 Пројекат се уклапа у стратегију модернизације, развоја 

и интернационализације циљних установа високог 

образовања и у складу је са стратеги јама развоја 
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      Vodičprograma  

установа високог образовања у прихватљивим 

партнерским државама   

(највише 30 бодова)  

  

 

  Циљеви пројеката јасни су, реалистични и примјерени, 

на основу стварне и примјерене анализе   

  Пројекат је иновативан и/или надопуњује остале 

иницијативе или пројекте који се већ спроводе у 

оквиру постојећих или бивших мјера   

  У захтјеву је доказано да се слични резултати не могу 

остварити националним, регионалним или локалним 

финансирањем   

Квалитет плана и спровођења 
активности  
  

(највише 30 бодова)  

  

  

   Активности предложене за вријеме трајања 
пројеката високе су квалитете, важне и примјерене 
за остварење циљева и предвиђених резултата   

 Предложена методологија иновативна је, изведива 
и примјерена за остварење предвиђених резултата    

 Пројекат је исплатив и свакој су активности 
додијељена одговарајућа средства  

 Укупним дизајном пројеката осигурава се 
досљедност између циљева пројеката, 
методологије, активности и предложеног буџета  

 План рада јасан је и реалистичан с јасно 
дефинисаним активностима, реалистичним 
роковима, јасним резултатима и постигнућима. У 
њему је приказана логичка и чврста способност 
планирања и укључене су одговарајуће фазе за 
припрему, спровођење евалуацију, праћење и 
ширење резултата.   

 Изазови/ризици пројеката јасно су утврђени и 

активности ублажавања јасно су описане. 

Успостављене су мјере контроле квалитете, 

укључујући показатеље и мјерила, како се 

осигурала квалитетна спровођење пројеката, на 

вријеме и у складу с предвиђеним буџетом. 

Наведени су поуздани ресурси за провјеру 

показатеља за мјерење резултата активности.  
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Квалитет пројектног тима и  

споразума о сарадњи  

  

(највише 20 бодова)  

  

  

   Пројекат подразумијева снажно и комплементарно 
партнерство установа високог образовања  

 Пројектни тим има нужне вјештине, искуство, 
стручност и подршку за управљање у циљу 
успјешног остварења сви аспеката пројеката  

 Ако је примјењиво, пројекат укључује и 
најприкладнији и најразноликији распон партнера 
изван академске заједнице, како би имао користи 
од различитих профила и посебног искуства   

 Подјела одговорности и задатака јасна је, 
примјерена и показује опредијељеност и активан 
допринос свим организацијама учесницама у 
односу на њихову посебну стручност и способност   

 Предлаже се учинковит механизам за осигурање 
добре координације, доношења одлука и 
комуникације између организација учесница, 
учесника и сви осталих мјеродавних 
заинтересованих страна   

 Организације учеснице из прихватљивих 
партнерских држава на задовољавајући су начин 
укључене у спровођење активности и одлучивање 
(укључујући мјере за рјешавање сукоба)  

 Пројекат укључује установе високог образовања 

које су у прошлости примале подршку за јачање 

способности  

Учинак и одрживост  

  

(највише 20 бодова)  

  

  

   Пројекат ће имати значајан учинак на способности 
организација учесница (посебно установа високог 
образовања) у прихватљивим партнерским 
државама, посебно на развој и модернизацију 
високог образовања, његово отварање према 
друштву у цјелини, тржишту рада и свијету и 
подупријеће њихову способност за међународну 
сарадњу   

 Пројекат ће имати вишеструке учинке изван 
организација учесница на 
локалном/регионалном/националном или 
међународном нивоу. Успостављене су мјере за 
оцјењивање дјелотворног учинка пројеката  

 План ширења за вријеме и након трајања 
пројеката јасан је и учинковит и у свакој од 
организација учесница утврђени су одговарајући 
ресурси  а осигурање квалитетног ширења 
искустава пројеката и резултата мјеродавних 
заинтересованих страна  

 Пројектом ће се осигурати стварна одрживост 

предложених активности и резултата након 

трајања пројеката, посебно привлачењем 

суфинансирања или других облика подршке. 

Такође ће се осигурати усмјеравање и учинковита 

употреба/спровођење резултата пројеката.  
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У фази оцјењивања приједлози могу прикупити до 100 бодова. Приједлози морају имати укупно 
најмање 60 бодова и – од тог броја бодова – барем 15 бодова у категорији „Важност пројеката“.   

Прихваћање приједлога не значи додјелу бесповратних средстава у износу који је затражио 

подносилац. Тражена средства могу се смањити на основу финансијских правила која се 
примјењују на мјеру и резултата евалуације.    

Највише три приједлога пројекта по организацији учесници може се предложити за 
финансирање.  

  

ПРИОРИТЕТИ   

Зависно од држава укљученима у пројекат, за обје се категорије пројеката могу дефинисати 

национални, регионални или хоризонтални приоритети (Здружени пројекти и Структурне мјере). 
У том је случају потребно показати како и у којој мјери ће се остваривати циљеви.   

Приједлози који нису у складу с националним и/или регионалним и хоризонталним 
приоритетима неће се разматрати за финансирање. 

Предлажу се четири категорије националних/регионалних приоритета, који обухватају сљедећа 

подручја. 

• предметна подручја (за развој курикулума)    

• побољшање квалитете образовања и оспособљавања;    

• побољшање управљања и рада установа високог образовања;    

• развој сектора високог образовања у друштву у цјелини.     

  

Национални пројекти у државама у којима су утврђени национални приоритети мораће бити у 

складу с тим приоритетима. За све ће остале државе, пројекти морати бити у складу с 

регионалним приоритетима.  

Пројекти који укључују више држава, односно пројекти у којима учествују установе из барем 
двије прихватљиве партнерске државе, морају бити у складу с регионалним или националним 

приоритетима (ако је примјењиво) укључених прихватљивих партнерских држава. Другим 
ријечима, тема пројеката мора бити наведена као регионални приоритет за сваку од држава 

чланица учесница или мора бити наведена као национални приоритет за сваку од предметних 
партнерских држава. Предност се даје пројектима који су усмјерени на подручја која нису била 

довољно покривена претходним или постојећим пројектима и која укључују установе високог 
образовања из партнерске државе која није имала користи или је у ограниченој мјери 
учествовала у програму и/илипретходној генерацији програма.  

Подробан попис приоритета који се примјењују на пројекте јачања способности бит ће објављен 

на интернет страници Извршне агенције.   

ПОСЕБНА ЛИНИЈА ЗА МОБИЛНОСТ   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиви смјерови  

  

 Из државе 

учеснице у 

програму у 

државу учесницу 

у програму 

Из државе 

учеснице у 

програму у 

прихватљиву 

партнерску 

државу 

Из прихватљиве 

партнерске 

државе у државу 

учесницу у 

програму 

Из прихватљиве 

партнерске 

државе у 

прихватљиву 

партнерску 

државу 
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Студенти Није прихватљиво Прихватљиво Прихватљиво Прихватљиво 

Особље у сврху 

подучавања 

Није прихватљиво Прихватљиво Прихватљиво Прихватљиво 

Особље у сврху 

оспособљавања 

Није прихватљиво Није прихватљиво Прихватљиво Прихватљиво 

 

Мобилност студената и особља мора се одвијати у иностранству (у држави која није држава 

организације пошиљалац или држава пребивалишта студента/особља) у било којој од осталих 

партнерских организација које учествују у програму. Стручне праксе студената могу се одвијати 
у иностранству (у држави која није држава организације пошиљатељице или држава у којој 
студент борави за вријеме трајања студија) у било којој релевантној организацији која се налази 
у једној од држава које учествују у пројекту.  

  

Прихватљиве 

партнерске државе  

Партнерске државе из регије 1., 2. и 3 (видјети одјељак „Прихватљиве 
државеˮу дијелу А овог водича)  
  

 

 Мобилност студената:  

 период студирања у иностранству у партнерском УВО-у  

 стручна пракса (смјештај на радно мјесто) у предузећу у 
иностранству или на неком другом радном мјесту   

 комбинација студирања и праксе  

Прихватљиве 

активности  

Мобилност особља 

 период подучавања: овом се активношћу допушта наставном 

особљу УВО-а или особљу из предузећа да предаје у партнерским 

УВО-има у иностранству.   

  период оспособљавања: овом се активношћу подржава стручно 

усавршавање наставног и ненаставног особља УВО-а у облику: а) 

учествовања у структурисаним курсевима, укључујући 

професионално усмјерене курсеве језика или догађања 

оспособљавања у иностранству (искључене конференције); б) 

периода проматрања на радном мјесту/оспособљавања у 

партнерским УВО-има или у некој организацији у иностранству  

Прихватљиви 

учесници  

Мобилност студената:  

Студенти уписани у студије завршавају признатом дипломом или неком 
другом признатом квалификацијом терцијарне разине (до и укључујући 
разину доктората) у партнерској УВО. У случају мобилности за студије, 
студенти морају бити уписани најмање у другу годину студија високог 
образовања. Тај се услов не примјењује на стручну праксу.   

Мобилност особља:  

За периода подучавања: особље запослено у УВО-у или у предузећу који 
учествују у пројекту јачања способности.   

За периода оспособљавања: особље запослено у УВО-у које учествује у 
пројекту јачања способности.   
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Важно је напоменути да студенти и особље не могу директно затражити 

бесповратна средства; критерије за одабир за учествовање у активностима 

мобилности дефинише конзорциј.  

Трајање 

мобилности 

студената  

Период студирања: од 3 до86   12 мјесеци (укључујући период обављања 

стручне праксе, ако је планирано).  

Стручна пракса: од 2 до 12 мјесеци.   

Исти студент може учествовати у раздобљима мобилности до највише 12 

мјесеци87за сваки циклус студија88 , независно од броја и врсте активности 

мобилности:   

 за вријеме прверазине студија (преддипломска или истовјетна) 
укључујући кратки циклус (5. и 6. разина ЕКО-а);  

o за вријеме друге разине студија (дипломска или истовјетна 

– 7. разина ЕКО-а); и  

   

 

 за вријеме трећег нивоа као докторски кандидат 
(докторски степен или 8. ниво ЕКО-а) 

 Учествовање с нултом стопом бесповратних средстава из 
фондова ЕУ-а такође се  

 убраја у највеће допуштено трајање.   

Мобилност особља: од 5 дана до 2 мјесеца, искључујући 

путовање. 

  

Трајање мобилности Осим тога, у свим случајевима активност подучавања мора обухватати 
најмање 8 сати особља подучавања тједно (или краћи боравак). Ако мобилност траје дуже од 
једног седмице, минималан број сати подучавања у непотпуној седмици требао би бити 
пропорционалан трајању тог седмице.   

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

У приједлозима за пројекте у оквиру посебне линије за мобилност мораће се показати која је 
додатна вриједност и/или иновативни карактер курса који предлажу учитејли и/или студенти 
који учествују у мобилности. Мора бити јасно објашњена важност доприноса мобилности 

особља за установу приматељицу и установе. Установе високог образовања које су приматељице 
и пошиљатељице морају поштовати одребе Повеље Ерасмус за високо образовање и морају се 

одговорити око рјешења за оптималну организацију активности мобилности.   

  

Посебне активности за мобилност евалуирају се и бодују као засебна саставница пројеката за 
јачање способности. Оцјењују се на основу сљедећих критерија:   

                                                      
86 Најмање трајање периода студирања износи 3 мјесеца, или 1 академску годину или тромјесечје 
87 Претходно искуство у оквиру Програма ЛЛП- Ерасмус рачуна се у 12 мјесеци по циклусу студија 
88 У студијским програмима од једног циклуса, као што је медицина, студенти могу бити мобилни до 24 мјесеца 
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  Компонента мобилности у потпуности придоноси 

остварењу циљева пројеката и добро је с њима 

усклађена, посебно у односу на подручја/теме 

пројеката. Предмети које ће подучавати 

наставници који учествују у програму мобилности 

или које ће слушати ученици који у њима учествују 

доносе додатну вриједност пројекту.  

  Приједлог укључује транспарентне критерије и 

учинковит поступак за утврђивање и одабир 

учесника за мобилност  

  У организацијама пошиљаоцима и примаоцима 

успостављени су поступци за праћење активности 

мобилности и предузимају се одговарајуће мјере 

ако нису остварени изворно предвиђени 

резултати.  

Квалитет плана и спровођења  

Посебне активности за 

мобилност  

  

 Студентима се у установи домаћину нуде 

квалитетне услуге (уводно предавање, курсеви 

језика/културе, менторство и инструкције, помоћ у 

тражењу смјештаја итд.).  

(највише 10 бодова)  

  

 Пројектом се показује да активности мобилности 

имају позитиван учинак не само на појединце који 

од њих имају користи већ и на прихватљиве 

установе партнерске државе и објашњено је како 

ће се успјешна искуства мобилности признавати и 

вредновати на институционалном нивоу. Јасно је 

доказана важност доприноса мобилности особља 

за студенте у установама домаћинима (ширење 

искуства/способности стеченог у подручју високог 

образовања)  

  У приједлогу се описује стратегија за учинковито 

вредновање и/или признавање резултата учења 

учесника и периода мобилности те дефиниција 

заједничког признавања и механизму евалуације 

резултата (укључујући разраду табела за 

претварање оцјена); употреба преносивих бодова 

Додатка дипломи  

Компоненте линија за мобилност које добију пет бодова или мање неће се разматрати за 
финансирање.  

У фази подношења пријаве, подносилац приједлога за Посебну линију за мобилност особља и 

студената у високом образовању морају доставити сљедеће информације:  

 број студената и особља за које се представља да ће учествовати у активностима 
мобилности за вријеме трајања пројеката;  

 просјечно трајање по учеснику планираних 
активности мобилности;   

 установе примаоци и пошиљаоци  
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      Vodičprograma  

На основу тога и зависно од резултата поступка евалуације, Извршна агенција може додијелити 
бесповратна средства за подржавање одређеног броја активности мобилности до највећег броја 

који је затражио подносилац. Бесповратна средства у сваком случају не прелазе 80 % 

бесповратних средстава додијељених за Здружени или структурни пројекат (без линије за 
мобилност).   

 

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ПРОЈЕКТУ ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА   

Регионална (државе у истој регији) и међурегионална сарадња (сарадња између различитих 

регија у свијету) требале би бити релевантне и оправдане детаљном анализом заједничких 
потреба и циљева. Избор земаља мора бити примјерен и у складу с предложеним циљевима, 
посебно у случајевима када се ради о државама из различитих регија. Међурегионална сарадња 

могућа је у пројектима који се спроводе у више земаља под условом да је тема приједлога 
наведена као регионални или национални приоритет (ако је примјењиво) у свим предметним 
прихватљивим партнерским државама. .   

УЧИНАК И ШИРЕЊЕ   

Очекује се да ће пројекти јачања способности имати дугорочан структурни учинак на системе, 
организације/установе и појединце у прихватљивим партнерским државама. Пројекти морају 
доказати иновативни карактер, учинак и одрживост резултата те на који начин се у оквиру 

пројеката планирају одржати или развити исходи по истеку спровођења пројеката. Ако је 

примјењиво, потребно је доказати да се пројекти настављају на резултате претходних пројеката 
које је финансирао ЕУ, као што су пројекти у оквиру претходних програма Алфа, Едулинк, Ерасмус 

Мундус и Темпус. У сваком је приједлогу потребно показати како ће се ширити резултати 
пројеката у мјеродавним циљним групама. Структурни пројекти чији је главни циљ учинак на 
институционалном нивоу, без да је притом приказан национални учинак, неће бити одабрани.    
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КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАНА (ЗДРУЖЕНИХ И СТРУКТУРНИХ) ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА 

СПОСОБНОСТИ?   

Финансијска подршка пројектима јачања способности у оквиру програма Ерасмус+ заснива се на 
процијењеном буџету у којем се комбинују доприноси јединичним трошковима и стварни 

трошкови.   

Пројекти јачања способности у подручју високог образовања имају бројне трошкове, укључујући 
трошкове особља, путне трошкове и трошкове смјештаја, трошкове опреме, трошкове 
подуговарања, трошкове ширења информација, објављивања, превода, режијске трошкове и 

слично.  

Ријеч бесповратна средства односи се на износ финансирања који се може тражити од програма 

и који представља финанцијски допринос Европске уније пројекту и требају мијешати с укупним 

трошковима пројеката који такође укључују суфинансирање партнерских установа и вањских 
заинтересованих страна.  

Бесповратна средства ЕУ за пројекте требају се сматрати доприносом за покривање дијела 
стварних трошкова који настају партнерским установама током спровођења активности 
предвиђених у приједлогу/пројекту. За учествовање у пројекту јачања способности нужно је 

суфинансирање дијела установа корисница. Суфинансирање стога партнери у пројекту морају 

процијенити на почетку, када се припрема захтјев.  

Начело суфинансирања узето је у обзир у дефиницији приступа финансирању, а посебно код 
утврђивања износа доприноса јединичним трошковима који се користе за израчунавање 
буџета/бесповратних средстава пројеката. Због тога ће подносилаци и корисници морати 

навести појединости суфинансирања доступног за потребе информисања и транспарентности. 

Доказ о расходима и пратећи документи неће бити потребни.   

Иако ће за спровођење пројеката можда бити потребне друге врсте расхода (као што су 

трошкови ширења, објаве, пријевода, ако нису подуговорени, трошкови режија), ти се расходи 
неће узети у обзир у израчунавањеу предложеног износа бесповратних средстава. Због тога ће 

морати бити обухваћени суфинансирањем.   

Финансијско извјештавање о буџетским ставкама на основу доприноса јединичним трошковима 
(допринос трошковима особља, путним трошковима и смјештају) засниваће се на начелу 
„окидачаˮ. Корисници ће морати доказати да су се активности стварно и примјерено спроводиле 
и да су остварени резултати, али неће морати извјешћивати о упораби средстава. Због тога ће 

корисници моћи флексибилно управљати додијељеним средствима за покривање нужних 
издатака за спровођење пројеката када буду испуњени захтјеви у смислу активности и 

постигнућа.   

Финансијско извјешћивање о буџетским ставкама на основу стварних трошкова (опрема и 
подуговарање) засниват ће се на издацима који су стварно настали и који ће морати бити 

документирани (видјети у наставку).  

Предложена бесповратна средства никада неће прелазити тражени износ бесповратних 

средстава и зависиће од:   

 износа бесповратних средстава које је затражио подносилац, прихватљивости 
активности и исплативости пројеката;    

 укупног доступног буџету за пројекте јачања способности.  

 

О детаљним начинима спровођења финансијских рјешења морају се договорити партнери и то 
унијети у споразум о партнерству који се потписује на почетку спровођења пројеката.   

  



     
  

228  

  

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Најмањи допринос ЕУ додијељен за здружене и структурне пројекте: 500 000 ЕУР    

Највећи допринос ЕУ додијељен за здружене и структурне пројекте: 1 000 000 ЕУР    

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ/горња граница  Правило за додјелу  

Трошкови 

особља  

Допринос за трошкове особља док 

извршавају задатке које су директно 

нужне за остварење циљева пројеката   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б4.1Најмањи допринос ЕУ-а 

додијељен за здружене и 

структурне  

пројекте  

Највише 40% 

укупних 

бесповратних 

средстава  

Услов: подносиоци ће 
морати оправдати 
врсту и количину 

средстава  
потребних за 

спровођење  

предложених 

активности и  

резултате. Допринос 

се даје  

само под условом да 

се плата за исте 

задатке исплаћује 

само једном.  

    

Б4.2по 

истраживачу/учитељу/водитељу 

оспособљавања по дану рада на 

пројекту   

    

    
Б4.3по укљученом техничару по 

дану рада на пројекту  
    

      
Б4.4по члану административног 

особља по дану рада на пројекту   
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Путовање  

Допринос за путне трошкове студената 
и особља од мјеста поријекла до 

мјеста у којем се  
спроводи активност и натраг. 
(укључујући трошкове виза и 

повезаног обвезног осигурања, путног 
осигурања и трошкове отказа 
путовања ако су оправдани). 

Активности и  повезана путовања  
морају се извршавати у државама које 

учествују у спровођењу пројеката. 

Изнимке од тог правила мора 

одобрити Агенција. Детаљни попис  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 

км:  180 ЕУР по учеснику  

На основу удаљености 

по учеснику 

Удаљеност се мора 

израчунавати помоћу 

алата Европске 

комисије за 

израчунавање 

удаљености89 . 

Подносилац захтјева 

мора навести 

удаљеност 

једносмјерног 

путовања како би се 

могао  

 

 прихватљивих активности доступан је у 
Прилогу I. овом Водичу.  

  

  израчунати износ 

бесповратних 

средстава за повратно 

путовање90Финансијска 

подршка пружа се само 

за путовања која су 

директно повезана с 

остваривањем циљева 

пројеката.   

                                                      
89 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  
90 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) 

одабире примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника 

од Мадрида до Рима и натраг 
      

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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За удаљености између 500 и 1999 

км:  275 ЕУР по учеснику  
  

    
За удаљености између 2000 и 2999 

км:  360 ЕУР по учеснику  
  

    
За удаљености између 3000 и 3999 км: 530 ЕУР по 

учеснику  
  

    
За удаљености између 4000 и 7999 

км:  820 ЕУР по учеснику  
  

      
За удаљености од 8 000км или више:  

1100 ЕУР по учеснику  
  

Трошкови 

живота  

Трошкови дневница, смјештаја, 

локалног и јавног пријевоза, као што су 

аутобус и такси, основно и допунско 

здравствено осигурање  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Особље  

До 14. дана активности:120 ЕУР по 

дану по учеснику + између 15. и 60. 

дана активности: 70 ЕУР по дану по 

учеснику  

+ између 61. дана активности до 3 

мјесеца. 50 ЕУР по дану по 

учеснику  

На основу трајања 

боравка учесника.   

Студенти  

До 14. дана активности:55 ЕУР по 

дану по учеснику + између 15. и 90. 

дана активности: 40 ЕУР по дану по 

учеснику  

Опрема  

Допринос за куповину опреме која је 

нужна за спровођење пројеката. 

Подршка се даје само за опрему 

купљену за потребе УВО-а у 

партнерским државама.  

Стварни 

трошкови  

100% прихватљивих трошкова.Највише 30% 

укупног износа бесповратних средстава  

Услов: ти трошкови 

морају бити оправдани 

у захтјеву з а 

финансијску подршку 

за покривање тих 

трошкова   
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Подуговарање  

Подршка за трошкове подуговарања 
који су нужни за спровођење пројеката, 

укључујући,  
посебно, трошкове обавезних 

финансијских ревизија  

(потврда о ревизији) и за било који 
вањских поступак осигурања квалитете  

  

Подуговарање задатак управљања 

пројектом није прихватљиво.  

Стварни 

трошкови  

100 % прихватљивих трошкова. Највише 30 % 

укупног износа бесповратних средстава  

Подуговарање 
вањским тијелима 

требало би бити 
спроведено само  

повремено. Посебне  

способности и 

стручности  

потребне за остварење  

циљева пројеката 

потребно је наћи у 

конзорцију и оне би 

требале одређивати 

његов састав.  
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ТАБЕЛА А   – ТРОШКОВИ ОСОБЉА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ) ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ   

Категорија особља зависиће од активности у оквиру пројеката, а не о статусу или титули појединца. Другим ријечима, трошкови особља повезани с 

административним задацима коју је извршио научник плаћају се у оквиру категорије Административно особље. О начинима исплате накнада особљу 
које учествује у пројекту договорит ће се заједнички организације које учествују у пројекту и то ће потврдити њихови водитељи пројеката те ће ти 

начини бити укључени у споразуме о партнерству које ће партнери потписати на почетку спровођења пројеката.  

На израчунавање бесповратних средстава примјењиват ће се јединични трошкови државе у којој је радник запослен, а не у којој извршава задатке 

(тј. јединични трошкови члана организације у држави А који ради (дјелимично) у држави Б израчунаваће се према јединици трошковима државе А).    

  

  
Водитељ  

Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач/осо 
ба која ради с 

младима  
  

Техничар  
Административн 

о особље91   

Б4.1  Б4.2  Б4.3  Б4.4  

Данска, Ирска, Луксембург, Холандија, Аустрија, Шведска, Лихтенштајн, 

Норвешка  
294  241  190  157  

 

  

Белгија, Њемачка, Француска, Италија, Финска, Уједињено Краљевство, 

Исланд   

  

280  214  162  131  

                                                      
91 Студенти могу радити за пројекат и њихове се плате могу исплаћивати у оквиру категорије трошкова особља (административног особља) под условом да су потписали уговор о 

раду с установом чланицом конзорција 
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Чешка Република, Грчка, Шпанија, Кипар, Малта, Португал, Словенија   

  

164  137  102  78  

  

Бугарска, Естонија, Хрватска, Латвија,Литванија,Мађарска,Пољска, Румунија, 
Словачка,бивша југословенска република Македонија, Турска  

  

88  74  55  39  

 

ТАБЕЛА Б   – ТРОШКОВИ ОСОБЉА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ) ДРЖАВА УЧЕСНИЦА У ПРОГРАМУ   

Категорија особља зависиће од активности у оквиру пројеката, а не о статусу или титули појединца. Другим ријечима, трошкови особља повезани с 
административном задаћом коју је извршио знанственик плаћају се у оквиру категорије Административно особље. О начинима исплате накнада 

особљу које учествује у пројекту договорит ће се заједнички организације које учествују у пројекту и то ће потврдити њихови водитељи пројеката те 
ће ти начини бити укључени у споразуме о партнерству које ће партнери потписати на почетку спровођења пројеката.  

На израчунавање бесповратних средстава примјењиват ће се јединични трошкови државе у којој је радник запослен, а не у којој извршава задатке 

(тј. јединични трошкови члана организације у држави А који ради (дјелимично) у држави Б израчунаваће се према јединичним трошковима државе 

А).    
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Водитељ  
Учитељ/водитељ 
оспособљавања  

/истраживач  
Техничар  

Административн 

о особље92   

Б4.1  Б4.2  Б4.3  Б4.4  

Израел  166  132  102  92  

Албанија, Ангола, Антигва и Барбуда, Аргентина,Барбадос, Босна и 

Херцеговина, Бразил, Чиле,  

Колумбија, Комори, Цооково Оточје, Доминика, Габон, Гренада, Обала 

Бјелокости, Косово 93 , Либанон, Либија, Мексико, Црна Гора, Нигерија, 

Перу, Свети Кристофор и Невис, Света Луција, Свети Винцент и Гренадини, 

Свети Тома и Принцип, Србија, Сејшели, Тајланд, Државно подручје 

Украјине признато међународним правом, Уругвај, Венезуела, Замбија, 

Зимбабве  

108  80  57  45  

Афганистан, Азербајџан, Бахами, Боливија, Буркина Фасо, Кина, Конго, 

Костарика, Џибути, Доминиканска Република, Еквадор, Ел Салвадор, 

Грузија, Гватемала, Гвинеја Бисау, Хаити, Иран, Ирак, Јамајка, Јордан, 

Казахстан, Кенија, Микронезија,Мароко, Мозамбик, Намибија, 

Палестина94, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај, Сенегал, Јужна Африка, 

Суринам, Свази, међународно признати териториј Руске Федерације, 

Тринидад и Тобаго, Вануату  

77  57  40  32  

                                                      
92 Студенти могу радити за пројекат и њихове се плате могу исплаћивати у оквиру категорије трошкова особља (административног особља) под условом да су потписали уговор о раду с установом чланицом конзорција 
93 Студенти могу радити за пројекат и њихове се плате могу исплаћивати у оквиру категорије трошкова особља (административног особља) под условом да су потписали уговор о раду с установом чланицом конзорција 

94 ОВАЈ СЕ НАЗИВ НЕ ТУМАЧИ КАО ДА СЕ ЊИМЕ ПРИЗНАЈЕ ДРЖАВА ПАЛЕСТИНА НИТИ СЕ ЊИМЕ ДОВОДЕ У ПИТАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНА СТАЈАЛИШТА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ТОМ ПОГЛЕДУ 
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Алжир, Арменија, Бангладеш, Бјелорусија, Белизе, Бенин, Бутан, Боцвана, 

Мјанмар, Бурунди,  

Камбоџа, Зеленортска Република, Централна Афричка Република, Чад, 

Демократска  

Република Конго, Куба, Кореја, Египат, Еритреја, Етиопија, Екваторска 

Гвинеја, Фиџи,  

Гамбија, Гана, Гвинеја, Гвајана, Хондурас, Индија, Индонезија, Кирибати, 
Киргистан, Лаос, Лесото, Либерија, Мадагаскар, Малави, Малезија, 
Малдиви, Мали, Маршалови Отоци, Мауританија, Маурицијус, Молдавија, 
Монголија, Науру, Непал, Никарагва, Нигер, Ниуе, Пакистан, Палау, 
Филипини, Руанда, Самоа, Сијера Леоне, Соломонски Отоци, Сомалија, 
Јужни Судан, Шри Ланка, Судан, Сирија, Таџикистан, Танзанија, 
Демократска Република Тимор-Лесте, Того, Тонга,  
Тунис, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Узбекистан, Вијетнам, Јемен  

47  33  22  17  

 

ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПОСЕБНУ ЛИНИЈУ ЗА МОБИЛНОСТ   

За посебну линију за мобилност у партнерским државама (регије 1. , 2. и 3.) може се додијелити посебан буџет за мобилност студената и особља. 

Буџет пројеката мобилности мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Највећи износ бесповратних средстава ЕУ-а за посебну линију за мобилност:    

ДО 80% укупних бесповратних средстава ЕУ-а за здружене или структурне пројекте (осим линије за мобилност)    

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ/горња граница  Правило за додјелу  

Путовање  

(студенти и 

особље)  

Допринос за путне трошкове студената и 
особља од мјеста поријекла до мјеста у 
којем се спроводи активност и натраг 
(укључујући трошкове виза и повезаног 

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 

км:  180 ЕУР по учеснику  

На основу удаљености 

по учеснику 

Удаљеност се мора 

израчунавати помоћу 
За удаљености између 500 и 1999 

км:  275 ЕУР по учеснику  



   

236  

  

       

обвезног осигурања, путног осигурања и 
трошкове отказа путовања ако су 
оправдани). Активности и повезана 
путовања морају се извршавати у 
државама које учествују у спровођењу 
пројеката. Изузеци од тог правила мора 
одобрити Агенција. Детаљни попис 
прихватљивих активности доступан је у 
Прилогу I овом Водичу  
  

За удаљености између 2000 и 2999 

км:  360 ЕУР по учеснику  

алата Европске 

комисије за 

израчунавање 

удаљености.  95  . 

Подносилац захтјева 

мора навести 

удаљеност 

једносмјерног 

путовања како би се 

могао израчунати 

износ бесповратних 

средстава за повратно 

путовање 96   

Финансијска подршка 

пружа се само за 

путовања која су 

директно повезана с 

остваривањем циљева 

пројеката.    

За удаљености између 3000 и 3999 км: 530 ЕУР 

по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

км:  820 ЕУР по учеснику  

      
За удаљености од 8000 км и 

више: 1100 ЕУР по учеснику  

Трошкови 

живота  

Трошкови дневница, смјештаја, локалног 

и јавног пријевоза, као што су аутобус и 

такси, основно и допунско здравствено 

осигурање ,   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Студенти  

Особље из партнерских држава 
Б5.1 по мјесецу по учеснику  

Студенти из држава учесница у 

програму: Б5.2 по мјесецу по  

На основу трајања 

боравка по учеснику   

                                                      
95 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

96 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
      

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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    учеснику    

Особље  

до 14. дана активности: Б6.1 ор 
Б6.3 по дану по учеснику  

+  

између 15. и 60. дана активности: 

70 %  

Б6.1 или Б6.3 по дану по 

учеснику  
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ТАБЕЛА1   – ДНЕВНИЦЕ ЗА СТУДЕНТЕ (ИЗНОСИ У ЕУР ПО МЈЕСЕЦУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност.   

  

  

Држава прималац  

  

  

Студенти из партнерских држава  Студенти из држава учесница у програму  

Износ (по мјесецу)  Износ (по мјесецу)  

Б5.1  Б5.2  

Данска, Ирска, Француска, Италија, Аустрија, Финска, 

Шведска Уједињено Краљевство, Лихтенштајн, 

Норвешка ,   

850  Није прихватљиво   

Белгија, Чешка Република, Њемачка, Грчка, Шпанија, 

Хрватска, Кипар, Луксембург, Холандија, Португал, 

Словенија, Исланд,   

800  Није прихватљиво  

Бугарска, Естонија, Латвија, Литванија, Мађарска, 

Малта, Пољска, Румунија, Словачка, бивша 

југословенска република Македонија  

750  Није прихватљиво  

Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и 

Косово 97   Арменија, Азербајџан, Бјелорусија,Грузија, 

Молдавија,Државно подручје Украјине признато 

међународним правом, Алжир, Египат,  

750  650  

                                                      
97 Овим се називом не доводи у питање мишљење о положају и она је у складу с мишљењем УНСЦР-а 1244 и 

ИЦЈ-а о Косовској декларацији о независности 
117 Овај се назив не тумачи као да се њиме признаје Држава Палестинанити се њиме доводе у питање 

појединачна стајалишта држава чланица у том погледу 
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Израел, Јордан, Либанон, Либија, Мароко, Палестина117 

, Сирија, Тунис   

Остале партнерске државе  Није прихватљиво  Није прихватљиво  

  

  

ТАБЕЛА 2   – ДНЕВНИЦЕ ЗА ОСОБЉЕ (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ)  

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност.   

  

  

Држава прималац  

  

  

Особље из партнерских држава  Особље из држава учесница у програму  

Износ (по дану)  Износ (по дану)  

Б6.1  Б6.2  Б6.3  Б6.4  

Данска, Ирска, Холандија, Шведска, Уједињено 

Краљевство  
160  112  Није прихватљиво   

Белгија, Бугарска, Чешка Република, Грчка, 

Француска,  
140  98  Није прихватљиво  

                                                      
.      
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Италија, Кипар, Луксембург, Мађарска, Аустрија, 

Пољска,  

Румунија, Финска, Исланд, Лихтенштајн, 

Норвешка, Турска  

Њемачка, Шпанија, Латвија, Малта, Португал, Словачка, 

бивша југословенска република Македонија  
120  84  Није прихватљиво  

Естонија, Хрватска, Литванија, Словенија  100  70  Није прихватљиво   

Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и 

Косово98   

Арменија, Азербејџан, Бјелорусија, Грузија, Молдавија, 

Државно подручје Украјине признато међународним 

правом, Алжир, Египат, Израел, Јордан, Либанон, 

Либија, Мароко, Палестина119, Сирија, Тунис  

100  70  160  112  

Све остале партнерске државе  Није прихватљиво  Није прихватљиво  

                                                      
98 .  Овим се називом не доводи у питање мишљење о положају и она је у складу с мишљењем УНСЦР-а 1244 и ИЦЈ-а о Косовској декларацији 
о независности 
119  Овај се назив не тумачи као да се њиме признаје Држава Палестинанити се њиме доводе у питање појединачна стајалишта држава чланица 
у том погледу 



 

 

   

  

 

ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРУЧЈУ МЛАДИХ    

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ?   

Циљ је пројеката за јачање способности:  

 подстицати сарадњу и размјену у подручју младих између држава учесница у програму и 

партнерских држава из различитих регија99  свијета;  

 побољшати квалитету и признавање рада с младима, неформалног учења и волонтирања у 
партнерским државама и јачање њихових синергија и комплементарности с другим 
образовним системима, тржиштем рада и друштвом;  

 подстицати развој, тестирање и покретање схема и програма мобилности за неформално 

учење на регионалном нивоу (тј. унутар регија и међу регијама свијета);   

 промовисати транснационалну и неформалну мобилност за неформално учење између 
програма и држава учесница у програму, с посебним нагласком на младе људе с малим 
бројем могућности, у циљу побољшања разине способности учесница и подстицања њиховог 

активног учествовања у друштву.   

  

ШТА ЈЕ ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

Пројекти јачања способности пројекти су транснационалне међународне сарадње засновани на 

мултилатералном партнерству међу организацијама активним у подручју младих у државама 

учесницама у програму и партнерским државама. Они такође могу укључивати организације из 

подручја образовања и оспособљавања те из других социоекономских сектора.   

На основу географске покривености, разликујемо двије врсте пројеката јачања способности:  

 Пројекти јачања способности између организација активних у подручју младих у државама 

учесницама у програму и партнерским државама из 5. – 13. регије, видјети одјељак 

„Прихватљиве државеˮ у дијелу А овог водича:   

Циљ је тих пројеката које подносе организације из држава учесница у програму повећати 
способност организација спровођењем активности јачања способности, и они могу укључивати 
активности мобилности ако оне доносе додану вриједност циљевима пројеката.  

 Пројекти јачања способности између организација активних у подручју младих у државама 
учесницама у програму и партнерским државама из 1. регије (пројекти у оквиру Прозора 

Западног Балкана за Младе),видјети одјељак „Прихватљиве државеˮ у дијелу А овог водича:  

Циљ је тих пројеката које подносе организације Западног Балкана повећати способност 
организација спровођењем активности мобилности, које су по могућности надопуњене 

активностима јачања способности.     

Оне се финансирају додатним средствима ЕУ додијељенима за програм Ерасмус+ за јачање 

сарадње са Западним Балканом и називају се пројекти Прозора Западног Балкана за младе100.  

  

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

У оквиру пројеката јачања способности спроводе се активности којима се:   

                                                      
99 У оквиру ове активности, регија се дефинише као група држава из истог макрогеографског подручја 
100 Активности мобилности које се спроводе у сарадњи са земљама Западног Балкана, али за које су захтјев поднијеле 

партнерске организације у државама учесницама у програму могу добити подршку и у оквиру Кључне мјере 1: 

Пројекти мобилности за младе и особе које раде с младима. Земље Западног Балкана прихватљиве су као партнери и 

у оквиру Кључне мјере 3: Састанци младих и доносиоца политика у подручју младих 
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 промовише стратешка сарадња између организација младих с једне стране и јавних тијела у 

партнерским државама с друге стране;  

 промовише сарадња између организација за младе и организација у подручјима образовања 
и оспособљавања те с представницама предузећа и тржишта рада;   

 јача способности савјета за младе, платформа за младе, и локалних, регионалних и 
националних тијела власти која се баве с младима у партнерским државама;   

 јача управљање, вођство, способности иновација и интернационализација организација за 
младе у партнерским државама 

 покреће, испитује и спроводи пракса рада с младима, као што су:     

 алати и методе за друштвени и стручни развој особа које раде с младима и водитеља 
оспособљавања;   

  неформалне методе учења, посебно оних којима се промовише стицање/побољшање 

способности, укључујући вјештине медијске писмености;   

 стварају нови облици практичног учења и симулације ситуација из стварног живота у друштву; 
нови облици рада с младима, посебно стратешка употреба отвореног и флексибилног учења, 

виртуалне мобилности, отворених образовних садржаја (ОЕР) и бољег искориштавања 

потенцијала ИКТ-а;   

 омогућава сарадња, умрежавања и активности сарадничког учења подстицањем учинковитог 

управљања, интернационализације и водства у организацијама за рад с младима.  

  

Сљедеће се активности могу спроводити у оквиру пројеката јачања способности:  

Активности јачања способности  

  

  активности којима се подстиче дијалог политике, сарадња, умрежавање и 

размјена праксе у подручју младих, као што су конференције, радионице и 

састанци;  

  велика догађања за младе;  

  кампање информисања и подизања свијести;  

  развој алата за информирање, комуникацију и медије;   

  развој метода, алата и материјала за рад с младима, те курикулума за рад а 

младима, модула за оспособљавање и документацијских инструмената, као што 

је Youthpass;  

   стварање нових начина рада с младима и пружање оспособљавања и подршке, 

посебно путем отворених и флексибилних материјала за учење, виртуелне 

сарадње и отворених образовних садржаја(ОЕР).  
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Активности мобилности:  

 Размјене младих101  између држава учесница у програму и прихватљивих програмских држава:   

 Европска волонтерска служба102  од/до прихватљивих програмских држава;  

 Мобилност младих радника 103  између држава учесница у програму и прихватљивих 
програмских држава.  

КОЈА ЈЕ УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

Пројекат јачања способности укључује:    

 Подносиоца/координатора: организација која предаје приједлог пројеката у име свих 

партнера. Ако је пројекат одобрен, подносилац/координатор: а) сноси финансијску и правну 

одговорност за цијели пројекат према Извршној агенцији; 2) координира пројекат у сарадњи 
са свим другим партнерима укљученим у пројекат; 3) прима финансијску подршку ЕУ из 

програма Ерасмус+ и одговоран је за расподјелу средстава између партнера укључених у 

пројекат.  

 Партнери: организације које активно придоносе припреми, спровођењу и оцјењивању 

пројеката јачања способности.    

Ако је пројектом предвиђена спровођење Размјене младих, Европска волонтерска служба и/или 
мобилност особа које раде с младима, организације учеснице укључене у те активности 
преузимају сљедеће улоге и задатке:   

 Организација пошиљалац: задужена за слање младих људи у иностранство (то укључује: 

организацију практичних рјешења; припрему учесника прије одласка; пружање подршке 
учесницима за вријеме свих фаза пројеката).   

 Организација прималац: има улогу домаћина догађања и задужена је за израду програма 
активности за учеснике у сарадњи са учесницима и партерским организацијама, те пружање 

подршке учесницима у свим фазама пројеката.   

Надаље, учествовање у активности Европске волонтерске службе мора бити за добровољце 
бесплатно, осим могућег доприноса за трошкове путовања (ако се бесповратним средствима из 

Ерасмуса+ не покривају у потпуности ти трошкови) и додатне трошкове који нису везани уз 
спровођење активности. Основни трошкови за учествовање волонтера у активности ЕВС-а 

обухваћени су бесповратним средствима Ерасмуса+ или другим средствима организација 

учесница.   

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА СПОСОБНОСТИ?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити пројекат Јачања способности 
како би био прихватљив за бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+:  

                                                      
101 За детаљан опис ове активности, види одјељак „Кључна мјера 1.:пројекат мобилности за младе и особе које раде с 

младима” у дијелу Б овог водича   
102 Исто као и изнад.    

103  Исто као и изнад 
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КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Организација учесница може бити било која јавна или приватна 
организација с пословним настаном у држави учесници у програму или 
у прихватљивој партнерској држави (види претходни одјељак „Што је 
пројекат јачања способностиˮ).    
 Таква организација, на примјер, може бити:   

 непрофитна организација, удружење, НВО (укључујући европске 

НВО-е за младе); национална савјета младих;  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном нивоу;    

 школа/институт/образовни центар (на било којој нивоу, од 

предшколске до више секундарне разине, укључујући струковно 

образовање и образовање одраслих);  јавно или приватно, мало средње 

или велико предузеће (укључујући социјална предузећа); социјални 

партнер или други представник из радног живота, укључујући 

економске коморе, обртничке/струковне удружења и синдикате;  

установа за високо образовање;   

  истраживачки институт;  

  фондација;  

  центар за оспособљавање унутар предузећа;  

  културна организација, књижница, музеј;  

  тијело које пружа услуге професионалне оријентације и 

информационе услуге;  

  тијело одговорно за признавање;  

  тијело које пружа услуге професионалне 

оријентације и информисања.   

 Организације из прихватљивих партнерских држава могу 

учествовати у пројекту само као партнери (не као подносиоце захтјева).   

ко може предати 

захтјев?  

Свака:  

  непрофитна организација, удружење, НВО (укључујући европске НВО-е за 

младе);  

  национално савјет за младе;  

 јавно тијело на локалном, регионалном или националном нивоу;   

основана у држави учесници у програму може се пријавити у име свих 
организација укључених у пројекат. Друге врсте организација могу бити 
укључене само као партнери.   

Изузетак. За пројекте Прозора Западног Балкана за Младе, подносилац 
мора имати пословни настан у држави западног Балкана.  

Подносиоци морају – до одређеног рока за подношење приједлога – бити 

регистровани као правне особе барем годину дана.   

Број и профил 

организација 

учесница  

Пројекти јачања способности транснационални су и укључују барем 3 

организације учеснице из 3 различите државе од којих је барем једна 

држава учесница у програму и једна је прихватљива партнерска држава.   

Трајање пројеката  

Од 9 мјесеци до 2 године. Трајање се мора одабрати у фази подношења 

захтјева, на основу циља пројеката и врсте активности предвиђених током 

времена  
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Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, са 

сједиштем у Бриселу.   

Када предати 

захтјев?  

   Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства 

до сљедећих датума:   

 2. фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за 

пројекте чија спровођење започиње између 1. Августа и 

31.децембра исте године;   

    1. јула у 12:00(подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње између 1. јануара и 31. маја сљедеће 

године.   

Како предати 

захтјев?  
Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину пријаве.   

Остали критерији  

Исти подносилац може предати само један приједлог пројеката по року.   

Пројекти Прозора Западног Балкана за младе морају укључивати барем 
једну активности мобилности.  

Распоред за сваку активност планирану у оквиру пројеката мора бити 

приложен захтјеву.  

  

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА РАЗМЈЕНЕ МЛАДИХ   

Трајање активности  Од 5 до 21 дана, без трајања путовања   

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активност се мора спроводити у држави једне од организација учесница.   

Прихватљиви 

учесници  

Млади људи у доби између 13 и 30 125  година резиденти држава 

организација пошиљалац и прималац.   

Број учесника  

Најмање 16 и највише 60 учесника (водитељи група нису укључени).  

Најмање 4 учесника по групи (водитељи група нису укључени).  

Свака национална група мора имати барем једног вођу групе. Вођа групе 

одрасла је особа која прати младе људе који учествују у Размјенама 

младих како би се осигурало њихово учинковито учење заштита и 

сигурност.    

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ЕВРОПСКУ ВОЛОНТЕРСКУ СЛУЖБУ   

Акредитација  

Све организације учеснице с пословним настаном у држави учесници у 

програмуи у државама Западног Балкана морају имати ваљану 

акредитацију ЕВС-а (за више информација погледајте одјељак о ЕВС-у у 

Прилогу И. овом водичу).   

Трајање активности  Од 2 до 12 мјесеци   

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Волонтер из државе учеснице у програму мора обављати своју активност 
у једној од партнерских држава обухваћених пројектом.   

Волонтер из прихватљиве партнерске државе мора обављати своју 

активност у једној од програмских држава обухваћених пројектом.  
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Прихватљиви 

учесници  

Млади људи у доби између 17 и 30126 година, који имају пребивалиште у 

држави организације пошиљатељице.   

Волонтер може учествовати само у једној Европском волонтерској 

служби. Изузетак:  волонтери који су обављали активност ЕВС-а у оквиру 

Кључне мјере 1. овог Програма у трајању од највише 59 дана, не 

рачунајући вријеме за пут, могу учествовати у додатној Европском 

волонтерској служби.   

Број учесника  Највише 30 добровољаца из цијелог пројеката јачања способности.   

                                                  

Узмите у обзир сљедеће:      

 доња добна граница – учесници морају имати минималан захтијевани број 

година у тренутку почетка спровођења активности;    

 горња добна граница – учесници не смију бити старији од наведене горње 

добне границе у тренутку рока за подношење приједлога.Види напомену 

изнад.    

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА   

Трајање активности  Од 5 дана до 2 мјесеца, без трајања путовања.   

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активност се мора спроводити у држави једне од организација учесница.   

Прихватљиви 

учесници  

Нема временских ограничења. Учесници морају бити резиденти државе 

организације пошиљатељице или приматељице.   

Број учесника  
До 50 учесника (укључујући, ако је примјењиво, водитеље оспособљавања 

и модераторе) за сваку активност која је планирана у оквиру пројеката.    

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија за 

искључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   
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КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекат ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:    

Важност пројеката  

(највише 20 бодова)  

 Важност приједлога за циљеве активности (види 

одјељак „Који су циљеви  пројеката за јачање 

способностиˮ)     

Степен до којег:  

- циљеви су јасно дефинисани, реалистични и односе се 
на питања која су важна за организације учеснице и 
циљне групе  

- приједлог је иновативан и/или надопуњују друге 
иницијативе које организације учеснице већ спроводе  

- пројекат укључује младе људе с мање могућности   

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 30 бодова)  

 Јасноћа, потпуност и квалитета програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе за припрему спровођење, 
праћење, оцјењивање и ширење  
 Усклађеност између циљева 

пројеката и предложених активности  

 Квалитет предложених неформалних 

метода учења  

 Квалитет рјешења за признавање и потврђивање 
резултата учења учесника те досљедно кориштење алата 
за транспарентност и признавање  
 Постојање и важност мјера за осигурање квалитете 
како би се осигурала висококвалитетна спровођење 
пројеката, која је довршена на вријеме и у оквиру буџета  

o Степен до којег је пројекат трошковно 

учинковит и до којег се у оквиру њега 

додјељују одговарајућа средства за сваку 

активност  Ако су пројектом предвиђене 

активности мобилности:  

 Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 

учесника у активности мобилности  

Квалитет пројекатног тима 

и рјешења за сарадњу   

(највише 30 бодова)  

  Степен до којег:  

- пројекат укључује одговарајућу мјешавину 
комплементарних организација учесница с нужним 
профилом, искуством и стручношћу за успјешну 
спровођење свих видова пројеката   

- расподјела одговорности и задатак указује на 
посвећеност и активан допринос свих организација 
учесница   
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      Vodičprograma  

  Постојање дјелотворних механизама за координацију и 

комуникацију између организација учесница те с другим 

мјеродавним заинтересованим странама  

Учинак и ширење  

(највише 20 бодова)  

  Квалитет мјера за оцјењивање 

резултата пројеката    

Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице за вријеме и 
након трајања пројеката   

- изван организација и особа које директно учествују у 
пројекту, на локалном, регионалном, националном 
и/или међународном нивоу  

  Квалитет плана ширења: примјереност и квалитета 
мјера усмјерених на размјену резултата пројеката унутар и 

изван организација учесница  

  Ако је мјеродавно, у приједлогу је описано како ће 
материјали, документи и произведени медији бити 
слободно доступни и како ће се промовирати путем 
отворених дозвола и не садржи неразмјерна ограничења   

  Квалитет планова за осигурање одрживости пројеката: 

његова способност да настави имати учинак и 

производити резултате након што су искориштена 

бесповратна средства ЕУ   

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 

Осим тога морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 
претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 10 бодова у категоријама „Важност 
пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 10 бодова у категоријама „Квалитет плана и спровођења 

пројекатаˮ и „Квалитет пројектног тима и рјешења за сарадњуˮ).  



 

 

  

  

  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројекта мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

  

Највећа бесповратна средства додијељена за пројекат за јачање способности: 150 000 ЕУР  

  

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  



 

 

Трошкови 

активности   

  

  

 

 Трошкови директно повезани с спровођењем 
активности јачања способности екта (осим активности 
мобилности) укључујући:  
 Трошкове информационе и комуникационе 

технологије (ИКТ)  

 Транснационалне састанке у оквиру пројеката 
између партнера у пројекту за потребе спровођења и 
координације, конференције и велика догађања за 
младе (искључујући путне трошкове):  

 смјештај и локални 

пријевоз  

 трошкови виза и 

осигурања  

 најам просторија за 

састанке, конференције, 

друга догађања  

 трошкове превођења 

о   трошкове вањских 

говорника  

 Интелектуалне излазне вриједности и 

ширење резултата пројеката  о  

   производња     

 пријевод  

 трошкови ширења 

и/или информисања  

 Језичка и културна примјена учесника те 
припрема за задатке у оквиру мобилних активности  
 Трошкови финансијске 

ревизије пројеката равни 

трошкови:   

Дио прихватљивих 

трошкова  

Највише 80% укупних  

прихватљивих 

трошкова.  

Услов: тражени буџет 

оправдан је у односу 

на планиране 

активности.Трошкови 

особља не сматрају 

се прихватљивима.  
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 Паушални износ који не прелази 7% 

прихватљивих трошкова пројеката прихватљив је у 

оквиру индиректних трошкова који представљају 

опште административне трошкове корисника који се 

могу наплатити пројекту (нпр. рачуни за електричну 

енергију или Интернет, трошкови простора, трошак 

сталних запослених).   

  

  

  

 

      

Путни трошкови  
  

  

За удаљености између 
100 и 499 км:  
180 ЕУР по учеснику  

На основу 

удаљености по 



 

 

  

  

  

  

  

Путни трошкови за транснационалне састанке у оквиру 
пројеката између партнера у пројекту за потребе спровођења 
и координације, конференције и велика догађања за младе:  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 
500 и 1999 км:  
275 ЕУР по учеснику  

учеснику. Удаљеност 

се израчунава на 

основу алата за 

израчунавање 

удаљености који 

подржава Европска 

комисија. 

Подносилац мора 

навести удаљеност 

једносмјерног 

путовања како би се 

могао израчунати 

износ бесповратних 

средстава за 

покривање 

повратног путовања  

За удаљености између 
2000 и 2999 км:  
360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 
3000 и 3999 км:  
530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 
4000 и 7999 км:  
820 ЕУР по учеснику  

За удаљености веће 
од 8000 км:  
1100 ЕУР по 

учеснику104   

  

                                                      
104 Uključujući voditelje osposobljavanja, posrednike i osobe u pratnji.  
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А) ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗМЈЕНЕ МЛАДИХ КОЈЕ СЕ ОДВИЈАЈУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ (ИЗБОРНО 

ФИНАНСИРАЊЕ)   

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе 
које путују као пратња, од 
мјеста поријекла до мјеста у 
којем се спроводи активност и 
натраг.  

  

  

  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 10 и 

99КМ:  20 ЕУР по учеснику  

На основу удаљености по 

учеснику. Удаљеност се 

израчунавањеава на основу 

алата за израчунавање 

удаљености који подржава 

Европска комисија.105  

Подносилац мора навести 

удаљеност једносмјерног 

путовања како би се могао 

израчунавањеати износ 

бесповратних средстава за 

покривање повратног 

путовања106   

За удаљености између 100 и 499 

КМ:  80 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 500 и 1999 

КМ:  170 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 

КМ:  270 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

КМ:  400 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

КМ:  620 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8000 КМ или 

више  830 ЕУР по учеснику  

                                                      
105 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
106 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани 

с спровођењем активности 

мобилности у оквиру 

пројеката 107укључујући 

трошкове за припремне 

активности, храну, смјештај, 

локални превоз, просторије, 

осигурање, опрему и 

материјале, оцјењивање, 

ширење и кориштење 

резултата и накнадне 

активности).   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б4.1 по дану активности по учеснику130   
На основу трајања боравка по 

учеснику  

196  

 Додатни трошкови који се 

директно односе на учеснике 

с инвалидитетом  

   

Подршка за 

посебне 

потребе  

и особе у пратњи (укључујући 
трошкове пута и 
дневница,ако су оправдани и 
ако бесповратна средства за 
те учеснике нису затражена у 
оквиру буџетских категорија 
„путовање” и  
„организациона подршка”).  

  

Стварни трошкови  100% прихватљивих трошкова   Услов: у случају захтјева за 

финансијску подршку у којем 

се тражи подршка за посебне 

потребе, то мора бити 

оправдано у обрасцу захтјева.  

 Трошкови за подршку     

                                                      

      130 Укључујући вођу групе и особе у пратњи 
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Ванредни 

трошкови  

Учествовања младих људи с 
мањим могућностимапод 
једнаким условима (осим 
трошкова пута и дневница за 
учеснике).  
Визе и трошкови повезани с 

визама, дозволе боравка, 

вакцина.  

Стварни трошкови  100% прихватљивих трошкова   Услов: захтјев за финансијску 

подршку за покривање 

ванредних трошкова мора 

бити образложен у обрасцу 

захтјева   

  

Б) ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА ЗА ЕВРОПСКУ ВОЛОНТЕРСКУ СЛУЖБУ КОЈА СЕ ОБАВЉА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ (ИЗБОРНО 

ФИНАНСИРАЊЕ)   

П рихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе 
које путују као пратња, од 
мјеста поријекла до мјеста у 
којем се спроводи активност и 
натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 

КМ:  180 ЕУР по учеснику  

На основу удаљености по 

учеснику. Удаљеност се 

израчунава на основу алата за 

израчунавање удаљености 

који подржава Европска 

комисија.108  Подносилац мора 

навести удаљеност 

једносмјерног путовања како 

би се могао израчунати износ 

бесповратних средстава 

којима ће се покрити повратно 

путовање.109   

За удаљености између 500 и 1999 

КМ:  275 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 

КМ:  360 ЕУР по учеснику  

                                                      
108 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
109 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

  

 

  За удаљености између 3000 и 3999 

КМ:  530 ЕУР по учеснику  

 

За удаљености између 4000 и 7999 

КМ:  820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8000 КМ или 

више:  1100 ЕУР по учеснику  

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани 

с спровођењем активности 

мобилности у оквиру 

пројеката (укључујући 

трошкове за припремне 

активности, храну, смјештај, 

локални пријевоз, просторије, 

осигурање, опрему и 

материјале, оцјењивање, 

ширење и кориштење 

резултата и накнадне 

активности).   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б4.3 по мјесецу по волонтеру   
На основу трајања боравка по 

учеснику  

Појединачна 

подршка   

Џепарац волонтеру за додатне 
личне трошкове  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б4.4 по мјесецу по волонтеру   
На основу трајања боравка по 

учеснику  
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Подршка за 

посебне 

потребе  

Трошкови дневница особа у 
пратњи и путни трошкови, ако 
су оправдани и ако 
бесповратна средства за те 
учеснике нису затражена у 
оквиру буџетске категорије 
„путовање”.   

Додатни трошкови који се 
директно односе на учеснике с 
инвалидитетом  
(укључујући трошкове пута и 
дневница,ако су оправдани и 
ако бесповратна средства за 
те учеснике нису затражена у 
оквиру буџетских категорија 
„путовање” и „организациона 
подршка”).  

  

Стварни трошкови  100% прихватљивих трошкова   

Услов: у случају захтјева за 

финансијску подршку у којем 

се тражи подршка за посебне 

потребе, то мора бити 

оправдано у обрасцу захтјева.  

 

 

Ванредни 

трошкови  

Трошкови за подршку 
учествовања младих људи с 
мањим могућностима под 
једнаким условима, 
укључујући посебну припрему 
и додатно менторство (осим 
трошкова пута и 
организацијске подршке за 
учеснике и особе у пратњи).  
  

Визе и трошкови повезани с 

визама, дозволе боравка, 

вакцина.  

Стварни трошкови  100% прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за финансијску 

подршку за покривање 

ванредних трошкова мора 

бити образложен у обрасцу 

захтјева    
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В) ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА ЗА МОБИЛНОСТ ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА,  КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАЧАЊЕ 

СПОСОБНОСТИ (ИЗБОРНО ФИНАНСИРАЊЕ)   

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе 
које путују као пратња, од 
мјеста поријекла до мјеста у 
којем се спроводи активност и 
натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 100 и 499 

КМ:  180 ЕУР по учеснику  На основу удаљености по 

учеснику. Удаљеност се 

израчунава на основу алата за 

израчунавање удаљености 

који подржава Европска 

комисија.110  Подносилац мора 

навести удаљеност 

једносмјерног путовања како 

би се могао израчунати износ 

бесповратних средстава за 

покривање повратног 

путовања111 .  

За удаљености између 500 и 1999 

КМ:  275 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 

КМ:  360 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

КМ:  530 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

КМ:  820 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8000 КМ или 

више:   1100 ЕУР по учеснику135   

                                                      
110 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
111 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Организациона 

подршка  

Трошкови директно повезани 

с спровођењем активности 

мобилности у оквиру 

пројеката 112укључујући 

трошкове за припремне 

активности, храну, смјештај, 

локални пријевоз, просторије, 

осигурање, опрему и 

материјале, оцјењивање, 

ширење и кориштење 

резултата и накнадне 

активности).  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Б4.2 по учеснику по дану активности. 

Највише 1 100 ЕУР по учеснику.  

На основу трајања боравка по 

учеснику (ако је потребно 

укључујући и један дан 

путовања прије почетка 

активности и један дан 

путовања након завршетка  

активности.  

 

  

  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се 
директно односе на учеснике 
с инвалидитетом и особе у 
пратњи (укључујући трошкове 
пута и дневница,ако су 
оправдани и ако бесповратна 
средства за те учеснике нису 
затражена у оквиру буџетских 
категорија „путовање” и  
„организациона подршка”).  

  

Стварни трошкови  100% прихватљивих трошкова   

Услов: у случају захтјева за 

финансијску подршку у којем 

се тражи подршка за посебне 

потребе, то мора бити 

оправдано у обрасцу захтјева.  

Ванредни 

трошкови  

Визе и трошкови повезани с 

визама, дозволе боравка, 

вакцина.    

Стварни трошкови  100% прихватљивих трошкова   

Услов: захтјев за финансијску 

подршку за покривање 

ванредних трошкова мора 

                                                      
135 Укључујући водитеље оспособљавања, посреднике и особе у пратњи 
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бити образложен у обрасцу 

захтјева    
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Г) ОРГАНИЗАЦИОНА И ПОЈЕДИНАЧНА ПОДРШКА (ИЗНОСИ У ЕУР ПО ДАНУ/МЈЕСЕЦУ)   

Износ зависи од државе у којој се одвија активност мобилности.   

  

  

  

   

Организациона подршка   
Појединачна 

подршка  

Размјене младих 

(ЕУР по дану)  

Мобилност особа 
које раде с 
младима  

(ЕУР по дану)  

ЕВС (ЕУР по 

мјесецу)  

Б4.1  Б4.2  Б4.3  Б4.4  

Белгија  37   65   590   110   

Бугарска  32   53   500   70   

Чешка Република  32  54  490  90  

Данска  40  72  630  145  

Њемачка  33  58  520  110  

Естонија  33  56  520  85  

Ирска  39  74  610  125  

Грчка  38  71  610  100  

Шпанија  34  61  530  105  

Француска  37  66  570  115  

Хрватска  35   62   570   90   

Италија  39  66  610  115  

Кипар  32   58   610   110   

Латвија  34  59  550  80  

Литванија  34  58  540  80  

Луксембург  36  66  610  110  

Мађарска  33  55  510  90  

Малта  37  65  600  110  

Холандија  39  69  620  110  

Аустрија  39  61  540  115  

Пољска  34  59  540  85  

Португал  37  65  600  100  

Румунија  32  54  500  60  

Словенија  34  60  580  85  

Словачка  35  60  550  95  

         



 

 

Финска  39   71   630   125   

Шведска  39  70  630  115  

Уједињено Краљевство  40  76  630  140  

бивша југословенска 

република Македонија  
28   45   440   60   

Исланд  39   71   610   135   

Лихтенштајн  39  74  610  120  

Норвешка  40   74   630   135  

Турска  32   54   500   80   

Партнерска држава  29   48   440   55   

 

КЉУЧНА МЈЕРА 3.:  ПОДРШКА РЕФОРМИ ПОЛИТИКЕ   

Активности којима се подржава реформа политике усмјерене су на остваривање циљева 
европских политика, нарочито стратегије Европа 2020., Стратешког оквира за европску сарадњу 
и оспособљавање (ЕТ 2020) и Европске стратегије за младе.   

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ?   

 Сљедећа се активност спроводи путем овог Водича програма:    

Структурисан дијалог: састанци између младих људи и доносиоца одлука у подручју младих. 

У овом дијелу Б водича наведене су детаљне информације о критеријима и правилима за 

финансирање која се примјењују на ову активност.   

Осим тога, Кључном мјером 3. обухваћене су бројне друге активност којима се подржава 
реформа политике у подручјима образовања, оспособљавања и младих. Ове активности 

директно спроводи Европска комисија или се спроводе путем посебних позива на подношење 
приједлога којима управља Извршна агенција. Више информација доступно је на интернет 

страницама Европске комисије, Извршне агенције и националних агенција. У наставку се налази 
кратак опис тих активности:  

Знање у подручјима образовања, оспособљавања и младих, које укључује прикупљање доказа, 

анализу и сарадничко учење, а посебно:   

 тематску стручност и стручност за одређене државе, студије о питањима политика и 
реформама, укључујући активности које обавља мрежа Еurudice;  

 подршка учествовању држава учесница у програму у европским/међународним анкетама 
усмјереним на посебне трендове и развој, укључујући развој језичнкх способности у Европи;   

 догађања у организацији предсједништва ЕУ, конференције и састанци на високом нивоу; 

размјене искуства и добре праксе и сарадничке ревизије;     

 подршка спровођењу отворених метода координације.  

Иницијативе за иновационе политике чији је циљ развој нових политика и припремање њихове 

спровођења. Оне укључују специфичне позиве на подношење приједлога којима управља 
Извршна агенција о а) експериментима с европским политикама које предводе јавна тијела на 
високом нивоу и који укључују тестирање политичких мјера на терену у неколико држава, на 

основу поузданих метода оцјењивања; б) пројектима сарадње усмјереним на будућност за развој 
иновативних политика.  

  

Подршка европским алатима за политике, посебно:  

 алатима транспарентности (вјештине и квалификације) којима ће се олакшати 
транспарентност и признавање вјештина и квалификација те пренос бодова, подстицати 
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осигурање квалитетa, подржавати управљање вјештинама и усмјеравање. Ова ће активност 
такође укључивати мреже којима се пружа подршка спровођењу тих алата;  

 интелигентним вјештинама за развој и подршку европским алатима као што је Панорама 

вјештина ЕУ  – интернет платформа;  

 мрежама којима се подржавају посебна подручја политика као што су писменост и учење 

одраслих те рад с младима и информирање младих (САЛТО и Еуродеск);   

 посебни алати за високо образовање – развој и подршка алатима као што су У-Мултиранк, 
подршка болоњском процесу или вањској димензији високог образовања; национални 
тимови стручњака за реформу високог образовања у сусједству и проширење, те Русија и 

Централна Азија;   

 посебни алати ВЕТ-а за спровођење Повеље мобилности у ВЕТ-у у циљу повећања разине 
квалитете организиране мобилности и подржавања националних тијела у подручју 
науковања ради повећања квалитете и понуде науковања широм Европе.    

Сарадња с међународним организацијама, као што су ОЕЦД и Савјет Европе. Овом ће се 

активности такође подстицати дијалог политике с партнерским државама и промовисање 
међународне привлачности европског високог образовања у свијету. Овим ће се такође 
подржати мрежа стручњака за високо образовање у партнерским државама у сусједству ЕУ и 
међународне организације студената.  

Дијалог са заинтересованим странама, промовисање политике и програма, укључујући:   

 сарадњу с цивилним друштвом у оквиру које се подржавају европски НВО-и и европске 
мреже у подручјима образовања, оспособљавања и младих путем посебног позива на 

подношење понуда којим управља Извршна агенција;  

 јавна догађања, састанке, расправе и савјетовања с доносиoцима политика и 

заинтересованим странама о важним питањима политика (као што су Форум за образовање, 
оспособљавање и младе и Европски тједан младих);    

 структурисани дијалог у подручју младих, укључујући подршку Националним радним 

групама те састанцима на којима се промовише дијалог између младих људи и доносиоаца 
одлука (види одјељак у наставку);  

 активности јачања свијести, информисања и ширења о резултатима и приоритетима 
политика, о програму Ерасмус+, његовим резултатима и могућим синергијама с другим 

програмима ЕУ, посебно Европским структурним и инвестицијским фондовима.    

  

Активности које се спроводе путем ове Кључне мјере усмјерене су на:   

 побољшање квалитетa, учинковитости и равноправности система образовања и 
оспособљавања и политиказа младе путем отворених метода координације;  

  подржавање спровођења општих препорука и посебних препорука за државе које су 
резултат европских семестара;  

 промовисање транснационалне сарадње и узајамног учења између надлежних тијела на 

највишем политичком нивоу у циљу испитивања и унапрјеђења система, структура и процеса;  

 развој знања и аналитичке способности за подржавање политике засноване на доказима у 

оквиру Стратешког оквира за сарадњу у образовању и оспособљавању (ЕТ2020), Европске 

стратегије за младе и посебних програма политика, као што су Болоњски и Копенхагенски 
процес;  

 пружање поузданих и успоредивих међународних података и одговарајућих секундарних 
анализа за доношење европских и међународних политика, олакшавање прикупљања и 
анализе доказа за оцјењивање и праћење спровођења иновативних политика и за 

подстицање преносивости и могућности ширења;   

 подржавање европских мрежа и спровођење алата којима се подстиче транспарентност и 
признавање вјештина и квалификација стечених путем формалног, неформалног и 

информалног учења, чиме се припрема пут за стварање Европског подручја вјештина и 
квалификација;  



 

 

 подржавање активне укључености мрежа цивилног друштва и невладиних организација у 

спровођењу политике;   

 подржавање структурисаног дијалога с младим људима и подстицање њиховог активног 
учествовања у демократском друштву  

 подржавање размјена добре праксе, дијалога, узајамног учења и сарадње између доносиoца 
политика, практичара и заинтересованих страна из држава учесница у програму и 
партнерских држава;   

 јачање свијести о резултатима европских политика и програму Ерасмус+ и омогућавање 
њиховог искориштавања на локалном, регионалном или националном нивоу. Повећање 
профила и привлачности европског високог образовања у цијелом свијету;  

 подстицање синергија с другим програмима ЕУ, као што су европски структурни и улагачки 
фондови те са програмима финансирања на националном или регионалном нивоу.   
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СТРУКТУРИСАНИ ДИЈАЛОГ:  САСТАНЦИ ИЗМЕЂУ МЛАДИХ ЉУДИ И ДОНОСИЛАЦА ОДЛУКА У 

ПОДРУЧЈУ МЛАДИХ   

КОЈИ ЈЕ ЦИЉ САСТАНАКА СТРУКТУРИСАНОГ ДИЈАЛОГА?   

Овом се активношћу промовише активна сарадња младих људи у демократском животу и 
подстиче расправа о темама усмјереним на теме и приоритете утврђене у Структурисаном 
дијалогу и обновљеном политичком оквиру у подручју младих. Структурисани дијалог име је које 

се користи за расправе између младих људи и младих доносилаца политика у циљу остваривања 
резултата који су корисни за доношење политика. Расправа је структурисана око приоритета и 
рокова и укључује догађања на којима млади људи расправљају о договореним темама 

међусобно и с доносилацима политика, младим стручњацима и представницима јавних тијела 
задужених за младе. Више информација о структурисаном дијалогу доступно је на интернет 

страници Европске комисије.     

Осим тога, у складу с годишњим Програмом рада који је донијела Комисија, приоритет ће се 
дати пројектима којима се остварују један или више мјеродавних приоритета описаних у 
уводним поглављима о „Младимаˮ у дијелу Б овог водича.   

ШТА СУ ТО САСТАНЦИ СТРУКТУРИСАНОГ ДИЈАЛОГА?   

Пројекти у оквиру Структурисаног дијалога могу бити у облику састанака, конференција, 

савјетовања и догађања. Тим се догађајима промовише активно учествовање младих људи у 

демократском животу Европе и њихова интеракција с доносилацима одлука. Конкретан је 

резултат тих догађања тај да се може чути глас младих људи (путем обликовања стајалишта, 
приједлога и препорука) о томе како би се политике за младе требале обликовати и спроводити 

у Европи.   

Пројекат Структурисаног дијалога састоји се од три фазе:  

 планирање и припрема;  

 спровођење активности;    

 оцјењивање (укључивање размишљања о могућем наставку).    

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

Пројекти у оквиру ове мјере могу укључивати једну или више сљедећих активности:    

  националне састанке и транснационалне/међународне семинаре који осигуравају мјесто за 

информирање, расправе и активно учествовање младих људи – у дијалогу с младим 

доносиоцима политика – о питањима која су важна за Структурисани дијалог или Стратегију 

ЕУ за младе   

 национални састанци и транснационални семинари којима се припрема основ за службене 

конференције за младе које држава чланица која има предсједништво Европске уније 

организира за вријеме сваког семестра    

 догађања којима се промовишу расправе и информирање о темама у подручју политике 

младих које су повезане с активностима организованим за вријеме Европског седмице 

младих  

 савјетовања младих људи у циљу утврђивања њихових потреба о питањима која се односе 

на учествовање у демократском животу (интернетске консултације, анкете итд.)   

 састанци и семинари, информативна догађања или расправе између младих људи и 

доносиоца одлука/младих стручњака о теми учествовања у демократском животу   
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 догађања којима се симулира функционисање демократских институција и улога 

доносилаца одлука у тим установама  

  

Активности воде млади људи; млади учесници морају бити активно укључени у све фазе 

пројекта, од припрема до праћења. Неформална начела учења и праксе одражавају се кроз 
цијели пројекат спровођења.  

Сљедеће активности нису прихватљиве за бесповратна средства у оквиру Структурисаног 

дијалога: законски састанци организација или мрежа организација; политички мотивирана 
догађања.   

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ОВОГ ПРОЈЕКАТА?   

У наставку су наведени формални критерији које пројекат мора испунити како би био 
прихватљив за бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+:  

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

Организација учесница може бити:   

 непрофитна организација, удружење, НВО;  

 европски НВО за младе;  

 јавно тијело на локалном или регионалном нивоу;  

с пословним настаном у држави учесници у програму или у партнерској 

држави у сусједству ЕУ-а (регије 1. до 4.; видјети одјељак „Прихватљиве 

државеˮ у дијелу А овог водича). Организације из прихватљивих 

партнерских држава могу учествовати у пројекту само као партнери (не 

као подносиоци захтјева).  

ко може предати 

захтјев?  

Подносилац захтјева може бити било која организација учесница с 

пословним настаном у држави учесници у програму. У случају пројеката 

које спроводе једна или више организација учесница, једна од 

организација подноси захтјев у име свих организација учесница 

укључених у пројекат.   

Број прихватљивих 

организација  

Транснационални/међународни састанци: активност мора укључивати 
барем двије организације учеснице из барем двије различите државе, од 
којих је барем једна држава учесница у програму.    

Национални састанци: активност укључује најмање једну организацију из 

државе учеснице у програму.   

Прихватљиви 

учесници  

Млади учесници: млади људи у доби између 13 и 30 година резиденти 
држава укључених у пројекат.    

Доносилаци одлука: ако је пројектом предвиђено учествовање 

доносилаца одлука или стручњака у подручју политике младих, ти 

учесници могу бити укључени без обзира на њихову доб или географско 

поријекло.  

Број учесника  Најмање 30 младих учесника мора бити укључено у пројекат.   



    
   

  

268  

  

Мјесто(а)   

Национални састанци: пројекат се мора спроводити у држави организације 
подносилацице захтјева.   

Изузетак: Само у оправданим случајевима и ако главна активност укључује 
елементе дијалога с доносиоцима одлука на европском нивоу, активност 
се може одржати у сједишту институције Европске уније113 .  

Трајање пројеката  Од 3 до 24 мјесеца  

Коме предати 

захтјев?  

Националном агенцији државе у којој организација подносиоцу захтјева 

има пословни настан.  

Када предати 

захтјев?  

 

 

Подноциоци морају предати свој захтјев за бесповратна средства до 

сљедећих датума:   

 фебруара у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте 
чија спровођење започиње између 1. Маја и 30. септембра исте 
године;  

 26. априла у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте 

чија  

 спровођење започиње између 1. августа и 31. децембра исте 

године;   

   4. октобра у 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње између 1. јануара и 30. маја сљедеће 

године.  

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

  

Организације подносиоце захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 

и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.    

                                                      
113 Сједишта институција Европске уније јесу Бриселс, Франкфурт, Луксембург, Стразбур и Хаг 
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КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:   

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (Молимо погледајте 
одјељак „Који су циљеви састанака структурисаног 
дијалога?ˮ)   

- потребе и циљеве организација учесница и појединих 

учесника  Степен до којег је приједлог примјерен за:  

- стварање висококвалитетних резултата за учеснике - 

 јачање способности организација учесница  

Степен до којег пројекат укључује: младе људе с 

ограниченим могућностима   

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 40 бодова)  

  

  

   Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза пројеката 

мобилности  

 (припрема, спровођење активности мобилности и 

праћење)  

 Усклађеност између циљева пројеката и 

предложених активности  

 Квалитет практичних рјешења, начина управљања 

и пружања подршке   

 Квалитет предложених неформалних 
партиципативних метода учења и активно 
учествовање младих људи у свим фазама пројеката  

 Примјереност мјера за одабир и/или укључивање 

учесника у активности  

 Квалитет сарадње, координације и комуникације 
између организација учеснице те с другим 
мјеродавним заинтересованим странама  

 Степен до којег пројекат укључује релевантне 
доносиоце одлука (доносиоци политика, 
социопедагошки стручњаци, представници јавних 
тијела задужених за младе итд.)  

 Ако је примјерено, квалитет сарадње и 

комуникације између организација учесница те 

другим мјеродавних заинтересованих страна   
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Учинак и ширење  

(највише 30 бодова)  

  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснице и организације учеснице за вријеме и 

након трајања пројеката    

- изван организација и појединаца који директно 

учествују у пројекту на локалном, националном и/или 
европском нивоу  

Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 
резултата пројеката унутар и изван организација учесница  

Ако је примјењиво, степен до којег је у приједлогу описано 

како ће материјали, документи и медији бити слободно 

доступни и како ће се промовисати путем отворених 

дозвола и не садржавају неразмјерна ограничења  

  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити барем половину од највишег броја бодова у свакој од категорија 

претходно наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова у категоријама „Важност 
пројекатаˮ и „Учинак и ширењеˮ; 20 бодова у категорији „Квалитет плана и спровођења 

пројекатаˮ).  

  

 

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ОВОЈ АКТИВНОСТИ?    

УЧЕСНИЦИ ИЗ НАЈУДАЉЕНИЈИХ РЕГИЈА И ПРЕКОМОРСКИХ ЗЕМАЉА И ТЕРИТОРИЈА   

У складу с Регулативом о оснивању програма Ерасмус+, у којој се позива да се у спровођењу 
програма у обзир узму ограничења која су посљедица удаљености најудаљенијих регија и 
прекоморских држава и територија (ОЦТ) Европске уније од других држава учесница у програму, 

уведена су посебна правила финансирања како би се олакшало покривање високих трошкова 
путовања за учеснике из најудаљенијих регија и ОЦТ-а који нису довољно покривени 

стандардним правилима финансирања (на основу доприноса јединичним трошковима 

утврђенима с обзиром на распон удаљености).  

Подносиоцима приједлога пројеката мобилности омогућит ће се потраживање финансијске 
подршке за трошкове пута учесника из најудаљенијих регија и ОЦТ-а под ставком „ванредни 
трошкови“ (до највише 80 % укупних прихватљивих трошкова, више прочитајте у одјељку „Која 

су правила финансирања?“). Ова могућност доступна је под условом да подносилац може 

доказати да се у складу са стандардним правилима финансирања (на основу доприноса 

јединичним трошковима утврђенима с обзиром на распон удаљености) не покрива најмање 70% 
путних трошкова учесника.      



 

 

  

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мора се израдити на основу сљедећих правила за финансирање (у ЕУР):   

  

Највећи износ бесповратних средстава по пројекту додијељен за састанак Структурисаног дијалога:  

  

50 000 ЕУР  

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Путовање  

Допринос за путне трошкове 
учесника, укључујући особе које 
путују као пратња, од мјеста 
поријекла до мјеста у којем се 
спроводи активност и натраг.  

  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

За удаљености између 10 и 

99КМ: 20 ЕУР по учеснику  

На основу удаљености по 

учеснику. Удаљеност се 

израчунава на основу алата за 

израчунавање удаљености који 

подржава Европска комисија.114  

Подносилац мора навести 

удаљеност једносмјерног 

путовања како би се могао 

израчунавањеати износ 

бесповратних средстава којима 

ће се покрити повратно 

путовање.115   

За удаљености између 100 и 499 

КМ: 80 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 500 и 1999 

КМ: 170 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 2000 и 2999 

КМ: 270 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 3000 и 3999 

КМ: 400 ЕУР по учеснику  

За удаљености између 4000 и 7999 

КМ: 620 ЕУР по учеснику  

За удаљености од 8000 КМ или 

више:  830 ЕУР по учеснику  

                                                      
114 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
115 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
 

       

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Организациона 

подршка  

Допринос бесповратних средстава 

свим другим трошковима који су 

директно повезани с 

активностима припреме, 

спровођења и праћења 

активности  

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Ц1.1 по дану активности по учеснику116   

На основу трајања боравка по 

учеснику (ако је потребно 

укључујући и један дан 

путовања прије почетка 

активности и један дан 

путовања након завршетка  

активности.  

210  

  

  

  

Подршка за 

посебне 

потребе  

Додатни трошкови који се 
директно односе на учеснике с 
инвалидитетом и особе у пратњи 
(укључујући трошкове пута и 
дневница,ако су оправдани и ако 
бесповратна средства за те 
учеснике нису затражена у оквиру 
буџетских категорија „путовање” и 
„организациона подршка”).  

  

Дио 

прихватљивих 

трошкова  

100% прихватљивих трошкова   

Услов: у случају захтјева за 

финансијску подршку у којем се 

тражи подршка за посебне 

потребе и изванредне 

трошкове, то мора бити 

оправдано у обрасцу захтјева.  

                                                      
116 Укључујући особе у пратњи 
   



 

 

Ванредни 

трошкови  

Трошкови повезани с 
(интернетским) савјетовањима и 
анкетама међу младим људима 
ако је потребно за спровођење.  

Трошкови повезани са ширењем и 
искориштавањем резултата.  

Трошкови за подршку 
учествовања младих људи с 
мањим могућностима под 
једнаким условима, укључујући 
посебну припрему и додатно 
менторство (осим трошкова пута и 
организацијске подршке за 
учеснике и особе у пратњи).   

Додатни трошкови директно 
повезани са учесницима с мање 
могућности.  

Визе и трошкови у вези с визама, 
дозволе боравка, вакцина  

Трошкови пружања финансијске 
гаранције ако их тражи 
национална агенција  

Високи путни трошкови учесника 

из најудаљенијих регија и 

прекоморских држава и 

територија (за појединости  

погледајте одјељак „Што бисте 

још требали знати о овој 

активности“)  

Стварни 

трошкови  

Трошкови повезани с консултацијама и 
испитивањима мнијења младих (путем 
интернета), за финансијске гаранције и 
активности ширења резултата: 75 % 
прихватљивог трошка  

  

Остали трошкови: 100 % прихватљивих 

трошкова  

  

  

  

  

  

Високи путни трошкови: највише до 80% 

прихватљивих трошкова   

  

Остали 

трошкови  

Трошкови повезани с 

интернетским савјетовањима и 

анкетама за младе, за финансијке 

гаранције и активности ширења  

Стварни 

трошкови  
75 % прихватљивих трошкова    
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ТАБЕЛА А - ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА (ИЗНОС У ЕУР ПО 
ДАНУ)   Износ зависи од државе у којој се спроводи активност.   

  

  

  

Организациона 
подршка  

  

Ц1.1  

Белгија  37  

Бугарска  32  

Чешка Република  32  

Данска  40  

Њемачка  33  

Естонија  33  

Ирска  39  

Грчка  38  

Шпанија  34  

Француска  37  

Хрватска  35  

Италија  39  

Кипар  32  

Латвија  34  

Литванија  34  

Луксембург  36  

Мађарска  33  

Малта  37  

Холандија  39  

Аустрија  39  

Пољска  34  

Португал  37  

Румунија  32  

Словенија  34  

Словачка  35  

Финска  39  

Шведска  39  

Уједињено Краљевство  40  

бивша југословенска република 

Македонија  
28  
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Исланд  39  

Лихтенштајн  39  

Норвешка  40  

Турска  32  

Партнерска држава у сусједству ЕУ-а  29  

  

АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА JEAN MONNET   

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ?  

Активностима из програма Jean Monnet подржавају се сљедеће активности:  
  

 Модули програма Jean Monnet (подучавање и истраживање);  
  

 Катедре Jean Monnet (подучавање и истраживање);  
  

 Центри изврсности Jean Monnet (подучавање и истраживање);  
  

 Подршка удружењима у оквиру програма Jean Monnet;  
  

 Мреже програма Jean Monnet (расправе о политици с академским свијетом);  
  

 Пројекти из програма Jean Monnet (расправе о политици с академским свијетом).  
  

У сљедећим одјељцима овог водича подробно су описани критерији и правила финансирања 
која се примјењују на активности у оквиру програма Jean Monnet.  

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА JEAN MONNET?  

Активностима програма Jean Monnet промовише се изврсност у подучавању и истраживању у 
подручју студија о Европском унији широм свијета. Циљ је тих активности подстицати дијалог 

између академског свијета и политичара, посебно ради јачања управљања политикама ЕУ.  

Студији о Европском унији обухватају студије о Европи у цјелини с посебним нагласком на 
процес европских интеграција у његовим унутарњим и вањским видовима. Ово подручје такође 

обухвата улогу ЕУ у глобализованом свијету и у промовисању активног европског грађанства и 
дијалога између људи и култура. Главна подручја су сљедећа:  

 ЕУ и студији успоредног регионализма;  

 Комуникациони и информациони студији ЕУ;  

 Економски студији ЕУ;  

 Историјски студији ЕУ;  

 Студији ЕУ о међукултуралном дијалогу;  

 Интердисциплинарне студије ЕУ;  

 Студији ЕУ о међународним односима и дипломатији;  

 Правни студији ЕУ;  

 Политички и административни студији ЕУ.  

  

Међутим, различита подручја политика (као што су социологија, филозофија, религија, 

географија, књижевност, умјетност, наука, еколошки студији, глобални студији итд.) могу такође 
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Part B  –  

бити повезана с овим подручјем студија када укључују елемент подучавања, истраживања или 
размишљања о ЕУ и општенито придоносе европеизацији курикулума.    

Успоредни студији узеће се у обзир само ако се односе на различите поступке 
интеграције у свијету.   У вези с општим циљевима програма Ерасмус+, циљ је 

програма Jean Monnet сљедећи:    

 промовисати изврсност у поучавању и истраживању у подручју студија ЕУ;  

 опремити студенте и младе стручњаке са знањем о темама о Европском унији које су важне 

за њихов академски и пословни живот и побољшати њихове грађанске вјештине;  

 подстицати дијалог између академског свијета и доносилаца политика, посебно у циљу 
јачања управљања политикама ЕУ;   

 промовисање иновација у подручју образовања и истраживања (тј. међусекторски и/или 
мултидисциплинарни студији, отворено образовање, умрежавање с другим установама);   

 увести и диверсификовати предмете у вези с ЕУ у цијелом курикулуму који установе високог 

образовања предлажу својим студентима;   

 побољшати квалитет стручног оспособљавања о темама у вези с ЕУ (с модулима који се 

детаљније баве темама ЕУ-а или се проширују на нове предмете);  

 подстицати укључивање младих академика у подучавање и истраживање о европским 
темама.  

Очекује се да ће програм Jean Monnet донијети позитивне и дугорочне учинке на укључене 
учеснике, на организације које га промовишу те на системе политика унутар којег се спроводи.   

У односу на учеснике који су директно или индиректно укључени у Активности, програмом Jean 

Monnet настоје се остварити сљедећи резултати:   

 повећана запошљивост и боље прилике за напредак у каријери за младе дипломце, путем 

укључивања и јачања европске димензије студија;   

 већи интерес за разумијевање ЕУ и учествовање у Европском унији, што доводи до 

активнијег грађанства;  

 подршка за младе истраживаче (тј. оне који су стекли докторску диплому у посљедњих пет 

година) и професоре који желе наставити с истраживањем и подучавањем предмета о ЕУ;  

 веће прилике за академско особље у смислу професионалног развоја и развоја каријере.   

Очекује се да ће активности које се подржавају у оквиру програма Jean Monnet донијети сљедеће 

резултате за организације учеснице:   

 већа способност за подучавање и истраживање о темама у подручју ЕУ: бољи или 
иновативни курикулуми; већа способност за привлачење изврсних студената; боља сарадња 

с партнерима из других држава; боља расподјела финансијских средстава на подучавање и 
истраживање о темама ЕУ унутар установа;   

 модерније, динамично, опредијељено и стручно окружење у организацији: промовисање 

стручног развоја младих истраживача и професора; спремност за интеграцију добре праксе 
и нових предмета о ЕУ у наставне програме и иницијативе; отвореност синергијама с другим 

организацијама.   

  

Очекује се да ће се програмом Jean Monnet дугорочно подстицати промовисање и 

диверсификација студија о ЕУ у цијелом свијету и јачати и повећавати учествовање особља из 

других факултета и одјела у подручју подучавања и истраживања у Европском унији.   
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МОДУЛИ ПРОГРАМА JEAN MONNET   

ШТА ЈЕ МОДУЛ ПРОГРАМА JEAN MONNET?   

Модул програма Jean Monnet Модуле кратак је наставни програм (или курс) у подручју студија о 

Европском унији у установи високог образовања. Сваки Модул траје најмање 40 сати по 
академској години. Наставни сати укључују директне консултације у контексту групних 
предавања, семинара, туторијала и могу укључивати било који од претходно наведених облика 

учења на даљину, али не укључују подучавање један на један. Модули могу бити усмјерени на 
једну дисциплину европских студија или мултидисциплинарног приступа и стога тражити 

допринос неколико професора и стручњака.  

У оквиру програма Ерасмус+ подржавају се Модули програма Jean Monnet у циљу:  

 промовисања истраживања и првог искуства у поучавању за младе истраживача и 

знанственике и практичаре у питањима Европске уније;  

 подстицање објављивања и ширења резултата знанственог истраживања;  

 стварања интереса за ЕУ и чине основу за будуће стубове европског знања, посебно у 
партнерским државама;  

 подстицања увођења елемента Европске уније у студије који нису већином везани у ЕУ;  

 пружања прилагођених курсева о посебним питањима ЕУ која су важна за дипломце у 
њиховом професионалном животу.   

Модулом Jean Monnet учвршћује се и уводи подучавање о питањима ЕУ у курикулуме који су до 
сада укључивали теме у вези с ЕУ само у ограниченој мјери. На тај начин већи број ученика и 

заинтересованих грађана има приступ чињеницама и знању о Европском унији.  

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

Модули програма Jean Monnet морају имати један од сљедећих облика:  

 општи или уводни курсеви о питањима Европске уније (посебно у институцијама и на 
факултетима који немају развијену понуду предмета из тог подручја);  

 специјализовани курсеви о догађањима у Европском унији (посебно у институцијама и на 
факултетима који већ имају врло развијену понуду предмета у том подручју);  

 љетни и интензивни курсеви који су потпуно признати.   

 

КОЈА ЈЕ УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У МОДУЛУ JEAN MONNET?   

Установе високог образовања имају улогу подржавања и промовисања координатора модула 

осигуравањем највећих могућих јавних користи од њихових активности унутар и изван 

институције.   

Установе високог образовања подржавају координаторе модула у њиховим активностима 

подучавања, истраживања и размишљања: они признају развијене активности подучавања, 
надзиру активности, омогућавају видљивост и вреднују резултате које је остварило њихово 
особље укључено о програм Jean Monnet.   

Од установа високог образовања тражи се да одржавају активности Модула Jean Monnet за 

вријеме трајања цијелог пројеката, укључујући замјену академског координатора у случају да 
настане потреба. Ако установа мора замијенити координаторе модула, Извршној агенцији мора 
се послати писани захтјев. Осим тога нови предложени координатор мора имати исту разину 
специјализације у подручју Европских студија.  
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КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ МОДУЛА JEAN MONNET?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити Модул Jean Monnet како би био 

прихватљив за бесповратна средства програма Ерасмус+:   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 
захтјев?  

 

Установа високог образовања (УВО) с пословним настаном у био којој 

држави свијета.  

УВО који има пословни настан у државама учесницама у програму мора 
имати ваљану Повељу Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ). ЕЦХЕ не 
морају имати УВО-и који учествују у програму из партнерских држава.  

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.   

Трајање пројеката  

Три године. Носиоци трогодишњих уговора за Jean Monnet Модуле морају 

чекати док не прође једна академска година прије подношења новог 

захтјева за исту врсту активности. Ова обавезна пауза не примјењује се ако 

се нови приједлог односи на другачију активност, на примјер, бивши 

носитељ Катедре пријављује се за Модул. Надаље, носитељ постојећег 

Модула може се пријавити за нови Модул ако се ради о другачијем 

садржају.  

Трајање активности  

Модул Jean Monnet мора се подучавати најмање 40 сати у академској 

години (три године за редом) у подручју студија о Европском унији у 

установи високог образовања која је поднијела захтјев.   

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелнудјелатности културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 25. 

фебруара 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. септембра исте године.    

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:   

   

  Важност приједлога за:  

- Циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 
су циљеви програма Jean Monnet” и „Што је Модул 
програма Jean Monnet?ˮ)   

- потребе и циљеве организација које учествују и 
укључених академика  

  Степен до којег приједлог:  

- примјерен је за развој нових активности подучавања, 
истраживања или расправа  
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- укључује кориштење нових методологија, алата и 

технологија   

Важност пројеката   - показује доказе о академској доданој вриједности   

(Највише 25 бодова)  

  

- промовише и омогућава бољу видљивост ових 
европских студија/питањау установи која учествује 
уактивности Jean Monnet и изван ње  

 Важност приједлога за приоритетне циљне групе активности:    

- установе с пословним настаном у државама које нису 
обухваћене активности Jean Monnet  

- установе или академици који још не примају 
финансијска средства из програма Jean Monnet  

- посебне теме из подручја ЕУ у програмима студија који 
нису претјерано изложени, али на које све више утичу 
европски видови   

- студенти који не долазе аутоматски у додир с 

европским студијима (у подручјима као што су знаност, 

инжењеринг, медицина, образовање, умјетност и 

језици, итд.)   

 

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(Највише 25 бодова)  

  

  

  Јасноћа, потпуност и квалитета програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе за припрему, 
спровођење активности мобилности, праћење и 
ширење  

 Досљедност између циљева пројеката, активности 
и предложеног буџета активности   

 Квалитет и изведивост предложене методологије  

Квалитет пројекатног тима 

(Највише 25 бодова)  

  Важност профила и стручности кључних универзитетских 

радника – из академског и неакадемског подручја – који 

су укључени у активности које се спроводе у оквиру 

пројеката   
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Учинак и ширење  

(Највише 25 бодова)  

  

  Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности 

подучавања  

Могући учинак пројеката:  

- на установу/е која учествује у активности Jean Monnet  

- на студенте и ученике који имају користи од активности 
Jean Monnet   

- на друге организације и појединце укључене на 
локалном, регионалном националном и/или 
европском нивоу   

Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 
резултата активности у оквиру и изван установе која је 
домаћин активности Jean  Monnet  

Ако је примјењиво, степен до којег је у приједлогу описано 

како ће материјали, документи и медији бити доступни и 

промовисати се путем отворених дозвола и не садржи 

неразмјерна ограничења.  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 

Осим тога, морају добити најмање 13 бодова у свакој од претходно наведених категорија 
Критерија за додјелу.   

 

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О МОДУЛУ ПРОГРАМА JEAN MONNET?   

ДОДИЈЕЉЕНА СРЕДСТВА   

До 20 % буџетских средстава додијељених за подржавање Модула одобраваће се за Модуле 

програма Jean Monnet чији су координатори истраживачи који су у посљедњих пет година стекли 
докторску диплому. Овом ће се мјером подржавати млади истраживачи који започињу 
академску каријеру.   

ШИРЕЊЕ И УЧИНАК   

Модули програма Jean Monnet потребни су за ширење и искориштавање резултата 
организованих активности подучавања и истраживања изван подручја примјене директно 

укључених заинтересованих страна. Тиме ће се значајно повећати учинак и придонијети 
системским промјенама.   

Како би се повећао њихов учинак, оне би требале у својим активностима ширења укључивати 

стварање и понуду отворених образовних садржаја (ОЕР) и отворене образовне активности које 
су у складу с технолошким напретком. Тиме ће се подстицати флексибилнији и креативни начини 
учења и привући већи број студената, стручњака, политичара и других заинтересованих група.  

Сви координатори Модула програма Jean Monnet мораће ажурирати своје одјељке интернет 
алата за Ерасмус+ на којима ће се налазити све информације о активностима програма Jean 

Monnet. Подстицаће се да користе постојеће платформе и алате (тј. директориј програма Jean 
Monnet, виртуелна заједница програма Jean Monnet). Путем тих одјељака, који су дио општег 

алата ИТ-а за Ерасмус+, јавност ће бити информисана у установама   и студијима које оне нуде у 
оквиру програма Jean Monnet. Носиоци бесповратних средстава мораће редовно ажурирати 
алат с резултатима свог рада.     

  

Координатори модула Jean Monnet подстичу се да:    
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  објаве барем један чланак који су ревидирали стручњаци за вријеме трајања бесповратних 

средстава.    

Бесповратним средствима биће покривен дио објаве и, ако је потребно, трошкови превода;  

 учествују у догађањима ширења и информисања на националном и европском нивоу;  

 организују догађања (предавања, семинаре, радионице итд.) с доносиоцима политика на 
локалном, регионалном и националном нивоу те с организованим цивилним друштвом и 
школама;   

 шире резултате својих активности организацијом семинара или предавања који су усмјерени 
на општу публику и представнике цивилног друштва и прилагођени њима;   

 умреже се другим координаторима Модула, Центрима изврсности, Катедрама Jean Monnet 
и подржаваним установама;  

 примјењују отворене образовне садржаје (ОЕР), објаве сажетке, садржај и распоред својих 
активности те очекиване резултате.  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Највећи износ бесповратних средстава који се може додијелити износи 30 000 ЕУР, који могу 
чинити највише 75 % укупног трошка модула Jean Monnet.    

Примјењује се систем заснован на комбинацији распона јединичних трошкова и паушалног 

финансирања за додјелу бесповратних средстава у оквиру активности програма Jean Monnet. 

Овај се систем утврђује на основу израчунавањеатих националних трошкова подучавања по сату. 
Користи се сљедећа метода:   

 Распон јединичних трошкова подучавања (): израчунавати национални јединични трошак 
подучавања по сату Д.1 множи се с бројем сати подучавања;  

 Додатно паушално финансирање: „додатни постотак од 40 % за Модул програма Jean 

Monnet додаје се на горе наведену јединичну трошковну основу.   

Коначан износ бесповратних средстава добива се примјеном највише 75 % средстава ЕУ од 

укупног израчунатог износа бесповратних средстава и поштовањем највише горње границе за 

бесповратна средства за Модул програма а Jean Monnet (30 000 ЕУР).   

Тачни износи који се примјењују на модуле програма Jean Monnet могу се наћи у одјељку 

„Јединични трошкови програма Jean Monnetˮ на крају поглавља о програму Jean Monnet у овом 

дијелу водича.    
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КАТЕДРА JEAN MONNET   

ШТA ЈЕ КАТЕДРА JEAN MONNET?   

Катедра Jean Monnet је радно мјесто предавача у подручју студија о Европском унији за 
универзитетске професоре које се одобрава на период од 3 године. Катедру Jean Monnet мора 

водити један професор, који мора имати барем 90 сати предавања у академској години. Сати 
предавања укључују и консултације у контексту групе предавања, семинара, туторијала и могу 
укључивати и претходно наведени облик учења на даљину, али не укључују подучавање један 

на један и/или надзор.  

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

Главне активности (најмање 90 сати у академској години):   

 продубљивање подучавања о студијима о Европском унији утјеловљено у службени 

курикулум установе високог образовања;  

 пружање детаљног подучавања о питањима о Европском унији за будуће стручњаке у 
подручјима за којима постаје све већа потражња на тржишту рада.  

  

Додатне активности:  

 пружање подучавање/предавања студентима из других одјела (нпр. архитектуре, медицине 

итд.) како би их се боље припремило за будући професионални живот;   

 подстицање, савјетовање и надзормладих генерација учитеља и истраживача у студијима из 
подручја Европске уније;  

 вођење, праћење и надзор истраживања о темама из подручја ЕУ за друге образовне разине 
као што су оспособљавање учитеља и обaвезно образовање;  

 организовање активности (конференција, семинара/wебинара, радионица, итд.) усмјерених 

на доносиоце политика на локалном, регионалном и националном нивоу те на цивилно 
друштво.   

КОЈА ЈЕ УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОГРАМУ КАТЕДРИ JEAN MONNET?   

Катедре Jean Monnet саставни су дио установе високог образовања која склапа уговор о додјели 

бесповратних средстава/добива одлуку.  

Носиоци катедре Jean Monnet учествују у службеном академском раду установе. Од установа 
високог образовања тражи се да подржавају носиоце катедри Jean Monnet у активностима 

подучавања, истраживања и размишљања, чиме се најраширенијем опсегу курикулума 
омогућава да имају корист од курсева; они би требали признати развијене активности 

подучавања.   

Установе високог образовања одговорне су за њихову примјену. Оне су обавезне одржавати 
активности катедре Jean Monnet за вријеме трајања пројеката, укључујући замјену носилаца 
Катедре у случају потребе. Ако установа мора замијенити носитеља катедре, потребно је послати 
писани захтјев за одобрење Извршној агенцији. Осим тога, нови предложени носилац катедре 

мора имати исти степен специјализације у подручју Европских студија.   

 

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ КАТЕДРЕ JEAN MONNET?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити Катедра Jean Monnet како би 
била прихватљива за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   
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КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Установа високог образовања (УВО) с пословним настаном у био којој 

држави свијета.  

УВО који има пословни настан у државама учесницама у програму мора 
имати ваљану Повељу Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ). ЕЦХЕ не 
морају имати УВО који учествују у програму из партнерских држава.  

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.   

Профил носилаца  

Катедре Jean 

Monnet  

Носиоци Катедре Jean Monnet морају бити стални запосленици установе 

која ја предала захтјев с положајем професора. Они не могу бити 

„гостујући професориˮ у УВО-у који предаје захтјев за бесповратна 

средства.   

Трајање пројеката  

Три године. Носиоци катедри у трогодишњим уговорима за Jean Monnet 

Катедре морају чекати док не прође једна академска година прије 

подношења новог захтјева за исту врсту активности. Ова обвезна пауза не 

примјењује се ако се нови приједлог односи на другачију активност, на 

примјер, бивши носитељ Катедре пријављује се за Модул.  

 
Трајање активности  

Носиоци Катедре Jean Monnet морају подучавати најмање 90 сати у 

академској години  

(три године за редом) те провести најмање једну додатну активност по 

академској години како је горе описано.   

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатности и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 25. 

фебруара 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. септембра исте године.    

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:   
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Важност пројеката  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 
су циљеви програма Jean Monnet?ˮ)   

Степен до којег приједлог:  

- подноси се у корист академика с изврсним профилом 
у одређеном подручју европских студија  

- примјерен је за развој нових активности подучавања, 
истраживања или расправа  

- укључује кориштење нових методологија, алата и 

технологија   

- показује доказе о академској доданој вриједности   

- промовише и омогућава бољу видљивост овом 
подручју европских студија/питања у установи која 
учествује у активности Jean Monnet и изван ње  

Важност приједлога за приоритетне циљне групе 

активности:    

- установе с пословним настаном у државама које нису 
обухваћене активности Jean Monnet  

- установе или академици који још не примају 
финансијска средства из програма Jean Monnet  

- посебне теме из подручја ЕУ у програмима студија 

који нису претјерано изложени, али на које све више 

утичу европски видови   

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(Највише 25 бодова)  

  

  

 Јасноћа, потпуност и квалитет програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе за припрему, 
спровођење активности мобилности, праћење и 
ширење  

 Досљедност између циљева пројеката, активности и 
предложеног буџета активности   

 Квалитет и изведивост предложене методологије  

Квалитет пројекатног тима 

(Највише 25 бодова)  

 Важност профила и стручности кључних 

универзитетских радника – из академског и 

неакадемског подручја – који су укључени у активности 

које се спроводе у оквиру пројеката   

 

 Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности 

подучавања  

 Могући учинак пројеката:  

- на установу која је домаћин активности Jean Monnet  

- на студенте и ученике који имају користи од активности 

Jean Monnet   

Учинак и ширење  

(Највише 25 бодова)  

-  на друге организације и појединце укључене на локалном, 

регионалном националном и/или европском нивоу   
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  Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 

резултата активности у оквиру и изван установе која је 

домаћин активности Jean  Monnet   

 Ако је примјењиво, степен до којег је у приједлогу описано 

како ће материјали, документи и медији бити доступни и 

промовисати се путем отворених дозвола и не садржи 

несразмјерна ограничења.  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити најмање 13 бодова у свакој од претходно наведених категорија 
Критерија за додјелу.   

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О КАТЕДРИ ПРОГРАМА JEAN MONNET?   

ШИРЕЊЕ И УЧИНАК   

Катедре Jean Monnet морају ширити и искориштавати резултате организираних активности 
изван директно укључених заинтересованих страна. Тиме ће се знатно повећати учинак и 
придонијеће се системским промјенама.     

Како би се повећао њихов утицај, носиоци Катедре требали би у своје активности ширења 

укључити стварање и понуду отворених образовних садржаја (ОЕР) и укључити активности 
отвореног образовања као одговор на технолошки напредак. На тај ће се начин подстицати 

флексибилнији и креативнији начини учења и обухватиће се све већи број студената, стручњака, 
доносилаца политика и других заинтересованих група.   

Од Катедра Jean Monnet тражит ће се да ажурирају свој одјељак интернет алата за Ерасмус+ на 
којима ће се налазити све информације о активностима програма Jean Monnet. Подстицаће се 

да користе постојеће платформе и алате (тј. директориј програма Jean Monnet, виртуелна 

заједница програма Jean Monnet). Путем тих одјељака, који су дио општег алата ИТ-а за Ерасмус+, 
јавност ће бити информисана у установама и студијима које оне нуде у оквиру програма Jean 
Monnet. Носиоци бесповратних средстава морат ће редовно ажурирати алат с резултатима свог 

рада.   

  

Носиоце Катедре Jean Monnet подстиче се да:   

 објаве барем једну књигу путем универзитетске издавачке куће вријеме трајања 

бесповратних средстава. Бесповратним средствима биће покривен дио објаве и, ако је 

потребно, трошкови пријевода;  

 учествују у догађањима ширења и информисања на националном и европском нивоу;  

 организују догађања (предавања, семинаре, радионице итд.) с доносиоцима политика на 

локалном, регионалном и националном нивоу те с организованим цивилним друштвом и 

школама;   

 шире резултате својих активности организацијом семинара или предавања који су усмјерени 
на општу публику и представнике цивилног друштва и прилагођени њима;   

 умреже се другим Катедрама Jean Monnet, координаторима Модула, Центрима изврсности, 

и подржаваним институцијама;  

 примјењују отворене образовне садржаје (ОЕР), објаве сажетке, садржај и распоред својих 
активности те очекиване резултате.  

  

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Највећи износ бесповратних средстава који се може додијелити износи 30 000 ЕУР, који могу 
чинити највише 75 % укупног трошка Катедре Jean Monnet.    
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Примјењује се систем заснован на комбинацији распона јединичних трошкова и паушалног 
финансирања за додјелу бесповратних средстава у оквиру активности програма Jean Monnet. 
Овај се систем утврђује на основу израчунавања тих националних трошкова подучавања по сату. 
Користи се сљедећа метода:   

 Распон јединичних трошкова подучавања: израчунавани национални јединични трошак 

подучавања по сату Д.1  множи се с бројем сати Катедре Jean Monnet ;  

 Додатно паушално финансирање: „додатни постотак од 10 % за Катедру Jean Monnet додаје 
се на горе наведену трошковну основу. У том се постотку узимају у обзир додатне академске 
активности укључене у Модул као што су трошкови запослених, трошкови путовања и 
живота, трошкови ширења, трошкови наставних материјала и индиректни трошкови, итд.  

Коначан износ бесповратних средстава добија се примјеном највише 75 % средстава ЕУ од 
укупног израчунавањеатог износа и поштовањем највише горње границе за бесповратна 
средства за Катедру Jean Monnet (50 000 ЕУР).   

Тачни износи који се примјењују на модуле програма Jean Monnet могу се наћи у одјељку 
„Јединични трошкови програма Jean Monnetˮ на крају поглавља о програму Jean Monnet у овом 

дијелу водича.   
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ЦЕНТРИ ИЗВРСНОСТИ JEAN MONNET   

ШТА ЈЕ ЦЕНТАР ИЗВРСНОСТИ JEAN MONNET?   

Центар изврсности Jean Monnet је централна тачка надлежности и знања о темама у подручју 

Европске уније.     

Центар изврсности Jean Monnet окупља стручност и надлежности стручњака на високом нивоу и 
циљу му је развити синергије између различитих дисциплина и ресурса у подручју европских 
студија те старати заједничке транснационалне активности и структурне везе с академским 
установама у другим државама. Њиме се такође осигурава отвореност према цивилном 
друштву.   

Центар изврсности Jean Monnet има важну улогу у томе што се обраћа студентима факултета који 
се обично не баве питањима Европске уније те политичарима, државним службеницима, 
организованом цивилном друштву и општој јавности.    

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

Центар изврсности Jean Monnet мора развити трогодишњи стратешки план који обухвата широк 
спектар активности, као што су:  

 организација и координација људских и документарних ресурса у подручјима у вези с 
Европском унијом;  

 водити активности истраживања у посебним подручјима Европске уније (истраживачка 

функција);   

 развој садржаја и алата о темама ЕУ у циљу ажурирања и надопуњавања постојећих 
предмета и курикулума (функција подучавања);  

 јачање расправа и размјене искустава о ЕУ, када је могуће у партнерству с локалним 

заинтересованим странама и/или представништвима ЕУ у државама чланицама и 

делегацијама ЕУ у трећим земљама (функција think-thank);   

 системно објављивање резултата истраживачких активности.   
 

КОЈА ЈЕ УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ЦЕНТРУ ИЗВРСНОСТИ JEAN MONNET?   

Установе високог образовања које планирају основати Центар изврсности Jean Monnet морају 

размислити о стратешком развоју. Оне би требале најбољим стручњацима међу наставним и 
истраживачким особљем осигурати смјернице и визију за стварање синергија које омогућавају 
сарадњу на посебним темама из подручја ЕУ. Оне би требале подржати и промовисати 
иницијативе центра и помоћи у њиховом развију.   

Установе високог образовања морају одржавати активности Центра изврсности Jean Monnet за 

вријеме трајања пројеката и ако је потребно могу замијенити академског координатора. Ако 
установа мора замијенити изворног академског координатора, Извршној агенцији потребно је 

послати писани захтјев за одобрење.  

Центар изврсности може укључивати сарадњу неколико установа/организација са сједиштем 
истом граду или регији. У сваком случају, то мора бити јасно означен институт или структура 

специјализирана за студије у подручју Европске уније и домаћин му мора бити установа високог 
образовања.   

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ЦЕНТРА ИЗВРСНОСТИ JEAN MONNET?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити Центар изврсности Jean Monnet 
како би био прихватљив за бесповратна средства програма Ерасмус+:   
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КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 
захтјев?  

 

Установа високог образовања (УВО) с пословним настаном у био којој 
држави свијета. УВО који има пословни настан у државама учесницама у 
програму мора имати ваљану Повељу Ерасмус за високо образовање 
(ЕЦХЕ). ЕЦХЕ не морају имати УВО из партнерских држава који учествују у 
програму.  

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.   

Трајање пројеката  

Три године. Носиоци трогодишњих уговора за центре Jean Monnet морају 

чекати док не прође једна академска година прије подношења новог 

захтјева за исту врсту активности. Ова обавезна пауза не примјењује се ако 

се нови приједлог односи на другачију активност.   

Трајање активности  Три године   

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелнудјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 25. 

фебруара 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. септембра исте године.    

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

Остали критерији  
У једној установи високог образовања може се подржавати само један 

Центар изврсности Jean Monnet.   

  

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:   

Важност пројеката  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  

 

Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 

су циљеви програма Jean Monnet?ˮ и „Шта је Центар 
изврсности Jean Monnet?ˮ)   

- потребе и циљеве организација које учествују и 
укључених академика  

Степен до којег приједлог:  

- примјерен је за развој нових активности подучавања, 
истраживања или расправа  

- укључује кориштење нових методологија, алата и 

технологија   

- показује доказе о академској додатној вриједности   

- промовише и омогућава бољу видљивост европским 
студијима/питањима у установи која је домаћин 
активности Jean Monnet и изван ње  
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Важност приједлога за приоритетне циљне групе 

активности:    

- установе с пословним настаном у државама које нису 
обухваћене активности Jean Monnet  

- установе или академици који још не примају 

финансијска средства из програма Jean Monnet  

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(Највише 25 бодова)  

  

  

  Јасноћа, потпуност и квалитета програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе за припрему, 
спровођење активности мобилности, праћење и 
ширење  

 Досљедност између циљева пројеката, активности 
и предложеног буџета активности   

 Квалитет и изведивост предложене методологије  

Квалитет пројектног тима 

(Највише 25 бодова)  

 Важност профила и стручности кључних универзитетских 

радника – из академског и неакадемског подручја – који 

су укључени у активности које се спроводе у оквиру 

пројеката   

Учинак и ширење  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности 

подучавања  

Могући учинак пројеката:  

- на установу/е која учествује у активности Jean Monnet  

- на студенте и ученике који имају користи од 
активности Jean Monnet   

- на друге организације и појединце укључене на 

локалном, регионалном националном и/или 
европском нивоу   

Примјереност и квалитет мјера усмјерених на ширење 
резултата активности у оквиру и изван установе која је 
домаћин активности Jean  Monnet  

Ако је примјењиво, степен до којег је у приједлогу 

описано како ће материјали, документи и медији бити 

доступни и промовисати се путем отворених дозвола и не 

садржи неразмјерна ограничења.  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити најмање 13 бодова у свакој од претходно наведених категорија 
Критерија за додјелу.   
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ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ЦЕНТРИМА ИЗВРСНОСТИ JEAN MONNET?   

ШИРЕЊЕ И УЧИНАК   

Центри изврсности Jean Monnet требали би ширити и искориштавати резултате организованих 

активности подучавања и истраживања даље од директно укључених заинтересованих страна. 
Тиме ће се значајно повећати учинак и придонијети системским промјенама.   

Како би се повећао њихов утицај, они требали би у своје активности ширења укључити стварање 
и понуду отворених образовних садржаја (ОЕР) и укључити активности отвореног образовања 
као одговор на технолошки напредак. На тај ће се начин подстицати флексибилнији и 
креативнији начини учења и обухватит ће се све већи број студената, стручњака, доносиоца 

политика и других заинтересованих група.   

Од Центара изврсности Jean Monnet тражиће се да ажурирају свој одјељак интернет алата за 

Ерасмус+ на којима ће се налазити све информације о активностима програма Jean Monnet. 
Потицат ће их се да користе постојеће платформе и алате (тј. директориј програма Jean Monnet, 
виртуелна заједница програма Jean Monnet). Путем тих одјељака, који су дио општег алата ИТ-а 
за Ерасмус+, јавност ће бити информисана у установама и студијима које оне нуде у оквиру 

програма Jean Monnet. Носиоци бесповратних средстава мораће редовно ажурирати алат с 

резултатима свог рада.   

  

Центре изврсности Jean Monnet подстиче се да:   

 учествују у догађањима ширења и информисања на националном и европском нивоу;  

 организују догађања (предавања, семинаре, радионице итд.) с доносилацима политика на 
локалном, регионалном и националном нивоу те с организованим цивилним друштвом и 

школама;   

 шире резултате својих активности организацијом семинара или предавања који су усмјерени 

на општу публику и представнике цивилног друштва и прилагођени њима;   

 умреже се другим Катедрама Jean Monnet, координаторима Модула, Центрима изврсности, 
и подржаваним установама;  

 примјењују отворене образовне садржаје (ОЕР), објаве сажетке, садржај и распоред својих 

активности те очекиване резултате.  

  

  



 

 

   

КОЈА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

У случају одабира пројеката, на бесповратна средства примјењују се сљедећа правила финансирања:    

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Трошкови 

активности  

  Прихватљиви директни трошкови  

 Трошкови запосленика  

 Трошкови путовања и трошкови 

живота  

 Трошкови подуговарања 
(највише 30 % прихватљивих 
директних трошкова)   

 Трошкови опреме (највише 
10 % прихватљивих 
директних трошкова) 
Трошкови подучавања 
Остали трошкови  

 Прихватљиви индиректни 

трошкови  

 У оквиру индиректних трошкова 
прихватљив је паушални износ, 
који не прелази 7 % 
прихватљивих трошкова 
пројеката, који представља 
опште управне трошкове 
корисника који се могу 
наплатити пројекту (нпр.  

 трошкови за електричну 

енергију или Интернет, 

Стварни трошкови  

80 % укупних прихватљивих 

трошкова  

(осим ако подносилац 

затражи нижи  

% бесповратних средстава) 

Највише 100 000 ЕУР  

Услов: у обрасцу 

пријаве морају јасно 

наведени циљеви и 

програм рада   



 

 

трошкови простора, трошкови 

сталних запосленика итд.)   
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ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА У ОКВИРУ ПРОГРАМА JEAN MONNET   

Програмом Jean Monnet подржавају се удружења чија је изричита сврха придонијети студијима 
о процесима европских интеграција. Таква би удружења требале бити интердисциплинарна и 

отворена свим заинтересованим професорима, учитељима и истраживачима специјализованим 

за питања Европске уније у мјеродавној држави или регији. Оне би требале представљати 
академску заједницу у подручју европских студија на регионалном, националном или 
наднационалном нивоу. Подршка ће се пружати само оним удружењима које су службено 
регистрована и имају неовисан правни положај.  

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

За вријеме трајања бесповратних средстава, удружења могу спроводити низ активности, као што 

су, на примјер: 

 организовати и спроводити законске активности удружења која се баве европским студијима 
и питањима Европске уније (нпр. објава брошура, постављање посебне интернет странице, 
организација годишњих састанака одбора, организација посебних промотивних догађања 
чији је циљ осигурање веће видљивости тема из подручја Европске уније итд.);  

 спроводити истраживања у подручју посебних европских питања у сврху информисања 

доносилаца политика на локалном, националном и европскомнивоу и ширења резултата 

међу установама укљученим у ова питања, укључујући установе ЕУ-а те ширу јавност, тиме 

подстичући активно грађанство.   

  

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ УДРУЖЕЊА?   

Удружења Jean Monnet требале би постати референтне тачке у подручјима о питањима Европске 

уније која обухватају.     

Оне ће умножавати и ширити знање. Такође ће придонијети прикупљању и искориштавању 
информација и пружати анализу и визије о одређеним темама.    

Удружења су одговорна за властите приједлоге. Она морају спроводити активности описане у 
њиховом програму рада за вријеме трајања бесповратних средстава.   

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПОДРШКЕ ИЗ ПРОГРАМА JEAN MONNET ЗА 

УДРУЖЕЊА?   

У наставку су наведени формални критерији које мора испунити подршка из програма Jean 
Monnet за удружења да би била прихватљива за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Свако удружење професора и истраживача специјализованих за европске 
студије, с пословним настаном у било којој држави свијета. Изричита сврха 
удружења мора бити допринос проучавању поступка европских 
интеграција на националном или транснационалном нивоу. Удружење 
мора бити интердисциплинарног карактера  

Појединци не могу директно затражити бесповратна средства.  

Трајање пројеката  Три године.  

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелнудјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  



 

 

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 25. 

фебруара 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. септембра исте године.    

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

  

Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење и 
критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:  

Важност пројеката  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 
су циљеви програма Jean Monnetˮ и „Шта је подршка 
удружењима у оквиру програма Jean Monnetˮ)  

Степен до којег приједлог:  

- примјерен је за подржавање статутарних активности 
удружења и спровођење истраживања у подручју 
европских питања  
  

- унапрјеђује информације за доносилаце политика на 
локалном, регионалном, националном и европском 
нивоу   

Важност приједлога за приоритетне циљне групе 

активности:    

- установе с пословним настаном у државама које нису 
обухваћене активности Jean Monnet  
  

- установе које још не примају финансијска средства из 

програма Jean Monnet  

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(Највише 25 бодова)  

  

  

  

  Јасноћа, потпуност и квалитета програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе за припрему, спровођење 
активности мобилности, праћење и ширење  

Досљедност између циљева пројеката, активности и 
предложеног буџета активности   

Квалитет и изведивост предложене методологије  

Квалитет пројекатног тима  

(Највише 25 бодова)  

  

  Важност профила и стручности кључних радника – из 

академског и неакадемског подручја – који су укључени у 

активности које се спроводе у оквиру пројеката   

Учинак и ширење  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  

 

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности 

подучавања  

Могући учинак пројеката:  

- на установу/е која учествује у активности Jean Monnet  
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- на друге организације и појединце укључене на 
локалном, регионалном националном и/или 
европском нивоу   

Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 

резултата активности у оквиру и изван установе која је 

домаћин активности Jean  Monnet  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 

Осим тога, морају добити најмање 13 бодова у свакој од претходно наведених категорија 
Критерија за додјелу.   

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ПОДРШЦИ УДРУЖЕЊИМА У ОКВИРУ ПРОГРАМА JEAN 

MONNET?   

ШИРЕЊЕ И УЧИНАК   

Удружења одабране у оквиру ове активности требале би ширити и искориштавати резултате 

организованих активности подучавања и истраживања даље од директно укључених 
заинтересованих страна. Тиме ће се значајно повећати учинак и придонијети системским 
промјенама.   

Како би се повећао њихов утицај, они требали би у своје активности ширења укључити стварање 

и понуду отворених образовних садржаја (ОЕР) и укључити активности отвореног образовања као 

одговор на технолошки напредак. На тај ће се начин подстицати флексибилнији и креативнији 

начини учења и обухватит ће се све већи број студената, стручњака, доносиоца политика и других 
заинтересованих група.  

Од удружење којима су додијељена бесповратна средства Jean Monnet, тражиће се да ажурирају 
свој одјељак интернет алата за Ерасмус+ на којима ће се налазити све информације о 
активностима програма Jean Monnet. Потицат ће их се да користе постојеће платформе и алате 

(тј. директориј програма Jean Monnet, виртуелна заједница програма Jean Monnet). Путем тих 
одјељака, који су дио општег алата ИТ-а за Ерасмус+, јавност ће бити информисана у установама 
и студијима које оне нуде у оквиру програма Jean Monnet. Носиоци бесповратних средстава 

мораће редовно ажурирати алат с резултатима свог рада.   



 

 

  

У случају одабира пројеката, примјењују се сљедећа правила финансирања за наведена бесповратна средства:    

ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА JEAN MONNET             

 Прихватљиви трошкови  Механизам финансирања  Износ  Правило за додјелу  

Трошкови 

активности  

 

  

 Приватљиви 

директни трошкови  

 Трошкови 

запосленика  

 Трошкови путовања 
и трошкови живота  

 Трошкови 
подуговарања 
(највише 30 % 
прихватљивих 
директних 
трошкова)   

 Трошкови опреме 
(највише 10 % 
прихватљивих 
директних 
трошкова)  

 Трошкови 
подучавања 
Остали 
трошкови  

 ватљиви 

индиректни 

трошкови  

Стварни трошкови  

Највише 50 000 ЕУР  

  

  

80 % укупних 
прихватљивих 

трошкова (осим ако 
подносилац затражи 
нижи % бесповратних 

средстава)  
  

Услов: у обрасцу пријаве 
морају јасно наведени 

циљеви и програм  
рада   

  
  

 



 

 

 У оквиру 

индиректних 

трошкова 

прихватљив је 

паушални износ, 

који не прелази 7 % 

прихватљивих 

трошкова пројеката, 

који представља 

опште управне 

трошкове 

корисника који се 

могу наплатити 

пројекту (нпр. 

трошкови за 

електричну енергију 

или Интернет, 

трошкови простора, 

трошкови сталних 

запосленика итд.)   
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МРЕЖЕ JEAN MONNET (РАСПРАВА О ПОЛИТИЦИ С АКАДЕМСКИМ СВИЈЕТОМ)  

ШТА ЈЕ МРЕЖА JEAN MONNET?   

Мрежама Jean Monnet подстиче се стварање и развој конзорција међународних играча (УВО, 
Центри изврсности, одјељења, тимови, појединачни стручњаци итд.) у подручју европских 
студија.    

Оне придоносе прикупљању информација, размјени праксе, изградњи знања и промовисању 

поступка европских интеграција у свијету. Овом се активношћу такође може подржавати јачање 
постојећих мрежа којима се подржавају одређене активности, посебно подстицање сарадње 

младих истраживача у подручјима повезаним с ЕУ.  

Ти ће се пројекти заснивати на једностраним приједлозима усмјереним на активности које се не 
могу успјешно спроводити на националном нивоу и за које је потребна укљученост барем три 
партнерске установе (укључујући установу која подноси захтјев) из три различите државе. Њихов 
је циљ спроводити пројекте који имају мултинационалну, а не националну димензију.   

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

За вријеме трајања пројеката, мрежама се обично може остварити низ активности, као што су, на 

примјер:  

 прикупљање и промовисање информација и резултата о методологијама које се примјењују 

на истраживање на високом нивоу и подучавање о европским студијима;   

 јачање сарадње између различитих установа високог образовања и других релевантних 

тијела у Европи и свијету ;  

 размјена знања и искуства у циљу узајамног јачања добре праксе;  

 подстицање сарадње и стварање платформе за размјену знања на високом нивоу с јавним 
заинтересованим странама и службама Европске комисије о темама важним за ЕУ.  

КОЈА УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У МРЕЖАМА JEAN MONNET?   

Мреже Jean Monnet требале би постати референтне тачке у подручјима Европске уније која 
обухватају. Оне ће умножавати и ширити знање. Такође ће придонијети прикупљању и 

искориштавању информација и пружати анализу и визије о одређеним темама.    

Установе високог образовања које координишу мреже Jean Monnet сносе коначну одговорност 
за властите приједлоге. Оне морају спроводити активности описане у њиховом програму рада за 
вријеме трајања бесповратних средстава.    

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА МРЕЖЕ ИЗ ПРОГРАМА JEAN 

MONNET?   

У наставку су наведени критерији које морају испунити мреже Jean Monnet да би биле 

прихватљиве за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   

  
      



 

 

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Установа високог образовања (УВО) или друга организација активна у 
подручју европских интеграција, с пословним настаном у био којој држави 
свијета.УВО-и у држави учесници програма Ерасмус+ морају имати ваљану 
Повељу Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ). УВО-и из партнерских 
држава не морају имати Повељу. Подносилац мора бити координатор 
мреже која се састоји од најмање три установе учеснице из три различите 
државе. Именоване Европске установе (дефинисане у Регулативи којом се 
оснива програм Ерасмус+) које остварују циљ од европског интереса не 
могу се пријавити у оквиру ове активности.   

  

Трајање пројеката  Три године  

  

  

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 25. 

фебруара 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. септембра исте године.    

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:  

Важност пројеката  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 
су циљеви програма Jean Monnetˮ и „Шта је мрежа 
Jean Monnetˮ)  

- потребе и циљеве организација које учествују и 
укључених академика  

Степен до којег приједлог:  

- примјерен је за развој нових активности подучавања, 
истраживања или расправа  

- показује доказе о академској доданој вриједности   

- промовише и омогућава бољу видљивост европским 
студијима/питањима у установи која учествује у 
активности Jean Monnetи изван ње  

Важност приједлога за приоритетне циљне групе 

активности:    

- установе с пословним настаном у државама које нису 
обухваћене активности Jean Monnet  

- установе или универзитетске раднике који не примају 

средства из програма Jean Monnet  
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Квалитета+ плана и 
спровођења пројеката  
(Највише 25 бодова)  

  

  

  

 Јасноћа, потпуност и квалитет програма рада, укључујући 
одговарајуће фазе за припрему, спровођење активности 
мобилности, праћење и ширење  

Досљедност између циљева пројеката, активности и 
предложеног буџета активности   

Квалитет и изведивост предложене методологије  

Израда и управљање активностима мреже, укључујући 

комуникационе канале између чланова  

Квалитет пројекатног тима  

(Највише 25 бодова)  

  

 Важност профила и стручности кључних универзитетских 
радника– из академских и неакадемских подручја – који 
су укључени у активности које се спроводе у оквиру 
пројеката   

Састав мреже у смислу географске покривености и 

комплементарности компетенција  

 

  

  Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности 

подучавања  

  Могући утицај пројеката и учинак умрежавања:  

- на установу која је домаћин активности Jean Monnet  

- на студенте и ученике који имају користи од 

активности Jean Monnet 

Учинак и ширење  

(Највише 25 бодова)  

  

  

-  на друге организације и појединце укључене на 

локалном, регионалном националном и/или 

европском нивоу   

   Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 

резултата активности у оквиру и изван установе која је 

домаћин активности Jean  Monnet  

  Ако је примјењиво, степен до којег је у приједлогу описано 

како ће материјали, документи и медији бити доступни и 

промовисати се путем отворених дозвола и не садржи 

неразмјерна ограничења.  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 
Осим тога, морају добити најмање 13 бодова у свакој од претходно наведених категорија 

Критерија за додјелу.   

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ПОДРШЦИ МРЕЖАМА ИЗ ПРОГРАМА JEAN MONNET?   

ШИРЕЊЕ И УЧИНАК   

Мреже одабране у оквиру ове активности требале би ширити и искориштавати резултате 

активности изван директно укључених учесника. Тиме ће се знатно повећати учинак и 
придонијеће се системским промјенама.    

Како би се побољшао њихов учинак, оне би требале укључивати у својим активностима ширења 
стварање алата и догађаја прилагођених циљевима.   

Од свих ће се мрежа Jean Monnet тражиће се да ажурирају свој одјељак интернет алата за 
Ерасмус+ на којима ће се налазити све информације о активностима програма Jean Monnet. 

Потицат ће их се да користе постојеће платформе и алате (тј. директориј програма Jean Monnet, 

виртуелна заједница програма Jean Monnet). Путем тих одјељака, који су дио општег алата ИТ-а 



 

 

за Ерасмус+, јавност ће бити информисана у установама и студијима које оне нуде у оквиру 

програма Jean Monnet. Носиоци бесповратних средстава мораће редовно ажурирати алат с 

резултатима свог рада.  



 

 

  

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?  

 У случају одабира пројеката, на бесповратна средства примјењују се сљедећа правила финансирања:  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

Трошкови 

активности  

   Прихватљиви 

директни трошкови  

 Трошкови 

запосленика  

 Трошкови путовања 
и трошкови живота  

 Трошкови 
подуговарања 
(највише 30 % 
прихватљивих 
директних трошкова)   

 Трошкови опреме 
(највише 10 % 
прихватљивих 
директних трошкова)  

 Трошкови 
подучавања 
Остали 
трошкови  

 ватљиви индиректни 

трошкови  

 У оквиру 

индиректних 

трошкова 

прихватљив је 

паушални износ, који 

Стварни трошкови  

  

  

Највише 300 000 ЕУР  

  

80% укупних прихватљивих трошкова 

(осим ако подносилац захтјева тражи 

нижи % бесповратних средстава).   

Услов: у обрасцу пријаве 

морају јасно бити наведени 

циљеви и програм рада   



 

 

не прелази 7 % 

прихватљивих 

трошкова пројеката, 

који представља 

опште управне 

трошкове корисника 

који се могу 

наплатити пројекту 

(нпр. трошкови за 

електричну енергију 

или Интернет, 

трошкови простора, 

трошкови сталних 

запосленика итд.)   
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ПРОЈЕКТИ ПРОГРАМА JEAN MONNET (РАСПРАВА О ПОЛИТИЦИ У АКАДЕМСКОМ СВИЈЕТУ)  

ШТА ЈЕ ПРОЈЕКАТ ПРОГРАМА JEAN MONNET?   

Пројектима програма Jean Monnet подржавају се иновације, узајамно ширење садржаја Европске 
уније. Ови ће се пројекти заснивати на једностраним приједлозима – иако предложене 

активности могу укључивати друге – и могу трајати између 12 и 24 мјесеца.  

 Пројектима „иновација“ истражују се нови углови и различите методологије како би 
предмети који се баве Европском унијом биле привлачнији и прилагођени различитим 

врстама циљног становништва (нпр. пројекти о Учење о ЕУ-у @ Школи);  

 Пројектима „Узајамне оплодњеˮ промовисаће се расправе и размишљања о питањима 
Европске уније и повећавати знање о Унији и њезиним процесима. Циљ је тих пројеката 

подстицати знање ЕУ у одређеним контекстима;  

 Пројекти „Ширење садржајаˮ бит ће углавном усмјерени на активности информисања и 
ширења.   

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА JEAN MONNET?   

За вријеме њихове спровођења, пројектима Jean Monnet обично се може остварити низ 

активности, као што су, на примјер:  

„Иновација“  

 развој и испитивање нових методологија, садржаја и алата о одређеним темама у вези с 

Европском унијом;  

 стварање виртуелних учионица о одређеним подручјима и њихово тестирање у различитим 

контекстима;  

 дизајн, производња и спровођење алата за самооспособљавање којима се промовише 

активно грађанство у ЕУ;   

 развој и пружање примјерених педагошког садржаја и новог/прилагођеног наставног 
материјала за учење о питањима Европске уније на нивоу основног и средњошколског 
образовања (Учење ЕУ-а @ школи);  

 израда и спровођење оспособљавања и трајног усавршавања учитеља, осигуравање 
одговарајућег знања и вјештина за подучавање предмета о Европском унији;  

 пружање посебно осмишљених активности на тему Европске уније на нивоу основних и 
средњих школа и уустановама стручног образовања и оспособљавања;  

  

„Узајамна оплодња“  

 подржавање развоја европских студија и/или повећање нивоа знања и/или јачање 
динамике „одјела/предсједника/истраживачког тимаˮ  у одређеној земљи на установи 
високог образовања која је изразила одређени интерес/потребу;  

 заједнички развој садржаја и заједничко подучавање студената у неколико установа. 
Установе које учествују у програму могу организовати заједничке активности и припремити 
помоћне алате за својестудије;  

  

  
     



 

307  

  

„Ширење садржаја“  

 подржавање активности информисања и ширења за особље јавне управе, за стручњаке у 
одређеним подручјима и за цивилно друштво у цјелини;  

  организација конференција, семинара и/или округлих столова о одређеним темама у вези с 
Европском унијом.  

КОЈУ УЛОГУ ИМАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ JEAN MONNET?   

Установа која предлаже пројекат мора припремити јасну и одрживу стратегију с детаљним 
програмом рада, укључујући информације о очекиваним резултатима. У њему би требала бити 

оправдана потреба за предложеним активностима, требали би бити наведени директни и 

индиректни корисници, те би требала бити загарантована активна улога свих организација 

учесница.  

Приједлоге потписује представник установе високог образовања (или друге прихватљиве 

организације) и доставља информације о правном положају, циљевима и активностима установе 

подносиоца захтјева.  

Установе високог образовања (или остале прихватљиве организације) сносе коначну одговорност 

за приједлоге. Оне морају спроводити активности описане у својим пројектима за вријеме 

трајања пројеката.   

  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА JEAN MONNET?   

У наставку су наведени критерији која мора испунити пројекат Jean Monnet да би био прихватљив 

за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Установа високог образовања (УВО) или друга организација активна у 
подручју Европске уније, с пословним настаном у био којој држави свијета. 
УВО-и у држави учесници програма Ерасмус+ морају имати ваљану 
Повељу Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ). УВО-и из партнерских 
држава не морају имати Повељу. Именоване установе (утврђене у 
Регулативи о оснивању програма Ерасмус+) које остварују циљ од 
европског интереса не могу се пријавити у оквиру ове активности. 
Установе основног и средњег образовања не могу се пријавити, иако могу 
активно придонијети остварењу активности.    
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Број прихватљивих 

организација  

Број организација у обрасцу захтјева је један (један подносилац). Друге 

организације могу се укључити у пројекат у каснијој фази.   

Трајање пројеката  Од 12 до 24 мјесеца.  

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 25. 

фебруара 12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија 

спровођење започиње 1. септембра исте године.    

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 

заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти се оцјењују на основу сљедећих критерија:   

Важност пројеката  

(Највише 25 бодова)  

  

  

  Важност приједлога за:  

- циљеве и приоритете активности (види одјељак „Који 
су циљеви програма Jean Monnet?ˮ и „Шта је пројекат 

програма Jean Monnet?ˮ)   

- посебне циљеве „пројеката Jean Monnet“ за 

„Иновацију“, „Узајамну оплодњу“ и „Ширење 
садржаја“    

  Степен до којег приједлог:  

- примјерен је за развој нових активности подучавања, 
истраживања или расправа  

- показује доказе о академској доданој вриједности   

- промовише и омогућава бољу видљивост европским 
студијима/питањима у установи која учествује у 
активности Jean Monnet и изван ње  

 Важност приједлога за приоритетне циљне групе активности:    

- установе с пословним настаном у државама које нису 
обухваћене активности Jean Monnet  

- установе или универзитетске раднике који још не 

примају средства из програма Jean Monnet  
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Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(Највише 25 бодова)  

  

  

  

  

  

Јасноћа, потпуност и квалитет програма рада, укључујући 
одговарајуће фазе за припрему, спровођење активности 
мобилности, праћење и ширење  

Досљедност између циљева пројеката, активности и 
предложеног буџета активности   

Квалитет и изведивост предложене методологије  

Квалитет пројекатног тима  

(Највише 25 бодова)  

  

  Важност профила и стручности кључних радника – из 
академских и неакадемских подручја – који су укључени у 
активности које се спроводе у оквиру пројеката   

За пројекте који су усмјерени на студенте основне и 

средње школе: укљученост особља из пројеката с 

мјеродавним педагошким вјештинама   

Учинак и ширење  

(Највише 25 бодова)  

  

  

 

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата активности 

подучавања  

Могући учинак пројеката:  

- на установу која је домаћин активности Jean Monnet  

- на студенте и ученике који имају користи од 
активности Jean Monnet   

- на друге организације и појединце укључене на 
локалном, регионалном националном и/или 
европском нивоу   

Примјереност и квалитета мјера усмјерених на ширење 
резултата активности у оквиру и изван установе која је 
домаћин активности Jean  Monnet  

Ако је примјењиво, степен до којег је у приједлогу 

описано како ће материјали, документи и медији бити 

доступни и промовисати се путем отворених дозвола и не 

садржи неразмјерна ограничења.  

  

Приједлози морају добити најмање 60 бодова како би се могли узети у обзир за финансирање. 

Осим тога, морају добити најмање 13 бодова у свакој од претходно наведених категорија 

Критерија за додјелу.   

ШТА БИСТЕ ЈОШ ТРЕБАЛИ ЗНАТИ О ПРОЈЕКТУ JEAN MONNET?    

ШИРЕЊЕ И УЧИНАК   

Пројекти Jean Monnet требали би ширити и искориштавати резултате активности изван директно 
укључених учесника. Тиме ће се знатно повећати учинак и придонијеће се системским 
промјенама.    

Од пројеката Jean Monnet тражиће се да ажурирају свој одјељак посебног интернет алата за 
Ерасмус+ на којима ће се налазити све информације о активностима програма Jean Monnet. 
Потицат ће их се да користе постојеће платформе и алате (тј. директориј програма Jean Monnet, 

виртуелна заједница програма Jean Monnet). Путем тих одјељака, који су дио општег алата ИТ-а 

за Ерасмус+, јавност ће бити информисана у установама и студијима које оне нуде у оквиру 
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програма Jean Monnet. Носиоци бесповратних средстава мораће редовно ажурирати алат с 

резултатима свог рада.  

  

Пројекте Jean Monnet подстиче се да:   

 учествују у догађањима ширења и информисања на националном и европском нивоу;  

 организују догађања (предавања, семинаре, радионице итд.) с доносиоцима политика на 

локалном, регионалном и националном нивоу те с организованим цивилним друштвом и 
школама;   

 шире резултате својих активности организацијом семинара или предавања који су усмјерени 
на општу публику и представнике цивилног друштва и прилагођени њима;   

 умреже се другим Центрима изврсности, Катедрама Jean Monnet, координаторима Модула, 
Центрима изврсности, и подржаваним установама;  

 примјењују отворене образовне садржаје (ОЕР), објаве сажетке, садржај и распоред својих 

активности те очекиване резултате.  



 

 

   

  

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

У случају одабира пројеката, на бесповратна средства примјењују се сљедећа правила финансирања:  

  

  

Највећи износ бесповратних средстава додијељених за пројекат Jean Monnet:  

  

60 000 ЕУР (што представља 75 % укупних трошкова)  

  

Прихватљиви трошкови  
Механизам  

финансирања  
Износ  

Учествовање на 

конференцијама  

Допринос за трошкове повезане с 

организацијом конференција, 

семинара радионица итд., осим 

трошкова повезаних са учествовањем 

говорника који нису локални   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

  

Д.2 по дану по учеснику   

Путовање (говорници који 

нису локални)  

Допринос трошковима путовања на 
конференције за говорнике који нису 
локални на основу удаљености. 
Удаљености се морају израчунавати 
помоћу алата Европске комисије117  
наводећи удаљеност  

једносмјерног путовања како би 

семогао израчунавањеати износ 

бесповратни средстава ЕУ за 

Јединични трошкови  

За удаљености између 100 и 499 КМ:   

180 ЕУР по учеснику   

За удаљености између 500 и 1999 КМ:   

275 ЕУР по учеснику   

За удаљености између 2000 и 2999 КМ:   

360 ЕУР по учеснику   

За удаљености између 3000 и 3999 КМ:   

530 ЕУР по учеснику   

За удаљености између 4000 и 7999 КМ:   

820 ЕУР по учеснику   

                                                      
117 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

покривање трошкова повратног 

путовања118   

За удаљености од 8000 КМ или више:   

1100 ЕУР по учеснику   

 

  

  

Трошкови живота (говорници 

који нису локални)  

Допринос трошковима живота за 

говорнике који долазе на 

конференције, а нису локални   

Допринос 

јединичним 

трошковима  

Д.3 по дану по учеснику   

Додатне активности  

Допринос додатним споредним 

трошковима повезаним с додатним 

активностима развијеним у овој 

Активности; нпр. академско праћење 

догађања, израда и одржавање 

интернет страница, дизајн, тискање и 

ширење публикација, трошкови 

тумачења; трошкови производње    

Паушални износ  25 000 ЕУР  

  

Тачан износ који се примјењује на пројекте Jean Monnet може се наћи у одјељку „Јединични трошкови програма Jean Monnetˮ на крају периода 

Jean Monnet у овом дијелу водича.   

ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ ПРОГРАМА JEAN MONNET   

Д.1   – НАЦИОНАЛНИ ТРОШКОВИ ПОДУЧАВАЊА (У ЕУРО ПО НАСТАВНОМ САТУ)   

Износи зависе од држави у којој се спроводи активност.  

  

Државе учеснице у програму  Пољска  104  Чиле  83  

                                                      
118 На примјер, ако особа из Мадрида (Шпанија) учествује у активности која се одвија у Риму (Италија), учесник а) израчунава удаљеност од Мадрида до Рима (1365,28 км); б) одабире 

примјењив распон удаљености путовања (тј. између 500 и 1999 км) и в) израчунава бесповратна средства ЕУ којима ће осигурати допринос трошкова путовања учесника од Мадрида 

до Рима и натраг 
   

      
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

 Португал  126   Екваторска Гвинеја   131  

Белгија  200  Румунија  81  Хонг Конг   200  

Бугарска  80  Словенија  136  Израел  144  

Чешка Република  107  Словачка  114  Јапан  178  

Данска  200  Финска  193  Кореја, Република  153  

Њемачка  200  Шведска  200  Кувајт  200  

Естонија  107  Уједињено Краљевство  184  Либија  90  

Ирска  172  бивша југословенска република 

Македонија  
80  

Мексико  86  

Грчка  129  Нови Зеланд  153  

Шпанија  161  Исланд  159  Оман  131  

Француска  184  Лихтенштајн  80  Катар  200  

Хрватска  96  Норвешка  200  Свети Кристофор и Невис   84  

Италија  166  Турска  87  Саудијска Арабија  126  

Кипар  151  
Партнерске државе   

Сејшели  126  

Латвија  98  Сингапур  200  

Литванија  106  Антигва и Барбуда  92  Швајцарска  200  

Луксембург  200  Аустралија  200  Државно подручје Русије 

признато међународним правом  

109  

Мађарска  104  Бахреин  110  

Малта  138  Барбадос   94  Тринидад и Тобаго   115  

Холандија  200  Брунеј  200  Уједињени Арапски Емирати  200  

Аустрија  200  Канада  200  Сједињене Америчке Државе  200  

 

  

Остале државе  80  

 

  

 



 

 

Д.2   – НАЦИОНАЛНИ ТРОШКОВИ КОНФЕРЕНЦИЈА (У ЕУР ПО ДАНУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност.  

  

 

Државе учеснице у програм у  

Белгија  88  

Бугарска  40  

Чешка Република  55  

Данска  94  

Њемачка  90  

Естонија  47  

Ирска  75  

Грчка  56  

Шпанија  70  

Француска  80  

Хрватска  42  

Италија  73  

Кипар  66  

Латвија  43  

Литванија  47  

Луксембург  144  

Мађарска  46  

Малта  60  

Холандија  97  

Аустрија  94  

Пољска  45  

Португал  55  

 

Партнерске државе    

Аргентина  44  

Аустралија  90  

Бахреин  43  

Барбадос   41  

Брунеј  115  

Канада  89  

Екваторска Гвинеја   57  

Хонг Конг   117  

Израел  63  

Јапан  78  

Кореја, Република  67  

Кувајт   110  

Макао  154  

Нови Зеланд  67  

Оман  57  

Катар  194  

Саудијска Арабија  55  

Сејшели  55  

Сингапур  133  

Швајцарска  118  

Државно подручје Русије 

признато међународним правом  

48  



 

 

Румунија  40  

Словенија  59  

Словачка  50  

Финска  84  

Шведска  95  

Уједињено Краљевство  81  

бивша југословенска република 

Македонија  40  

Исланд  69  

Лихтенштајн  40  

Норвешка  138  

Турска  40  
 

Тринидад и Тобаго   50  

Уједињени Арапски Емирати  107  

Сједињене Америчке Државе  109  

Остало  40  
 

  

  

  

  



 

 

  

Д.3  –ДНЕВНИЦЕ-ГОВОРНИЦИ КОЈИ НИСУ ЛОКАЛНИ (У ЕУР  ПО ДАНУ)   

Износи зависе од државе у којој се спроводи активност.   

  

   



 

 

Државе учеснице у програм у  

Белгија  232  

Бугарска  227  

Чешка Република  230  

Данска  270  

Њемачка  208  

Естонија  181  

Ирска  254   

Грчка  222  

Шпанија  212   

Француска  245  

Хрватска  180  

Италија  230  

Кипар  238  

Латвија  211  

Литванија  183  

Луксембург  237  

Мађарска  222  

Малта  205  

Холандија  263  

Аустрија  225  

Пољска  217  

Португал  204  

Румунија  222  

Словенија  180  

Словачка  205  

Финска  244  

 

Партнерске државе    

Афганистан  125  

Албанија  210  

Алжир         170  

Андора  195   

Ангола   280   

Антигва и Барбуда   225  

Аргентина  285  

Арменија  280  

Аустралија  210  

Азербајџан  270  

Бахами   190  

Бахреин  275  

Бангладеш   190  

Барбадос   215  

Бјелорусија 225  

Белизе   185  

Бенин   150  

Бутан   180  

Боливија  150  

Босна и Херцеговина  200  

Боцвана  185  

Бразил   245  

Брунеј   225  

Буркина Фасо   145  

Бурунди   165  

Колумбија  170  

Комори  135  

Конго (Република)   185  

Конг (Демократска Република)  245  

Отоци Цоок   185  

Костарика   190  

Куба   225  

Џибути  235  

Доминика  215  

Доминиканска Република  230  

Истачни Тимор   160  

Еквадор  190  

Египат  205  

Ел Салвадор   180  

Екваторска Гвинеја   145  

Еритреја   130  

Етиопија  195  

Фиџи  170  

Габон   190  

Гамбија  170  

Грузија  295  

Гана   210  

Гренада  215  

Гватемала   175  

Гвинеја  185  

Гвинеја- Бисао   140  

Гвајана  210  



 

 

Шведска  257  

Уједињено Краљевство  276   

бивша југословенска република 

Македонија  

210  

Исланд  245  

Лихтенштајн  175  

Норвешка  220  

Турска  220  
 

Камбоџа  165  

Камерун  160  

Канада   230  

Кабо Верде   125  

Средњоафричка Република  140  

Чад   210  

Чиле  245  

Кина  210  
 

Хаити   190  

Хондурас   175  

Хонг Конг   265  

Индија   245  

Индонезија  195  

Иран  200  

Ирак  145  

Израел  315  

Обала Бјелокости   190  
 

 

  

  



 

 

 

Јамајка  230   Пакистан   180  

Јапан   405  Палау   185  

Јордан  195  Палестина  170  

Казахстан  245  Панама   210  

Кенија  225  Папуа Нова Гвинеја  190  

Кирибати   205  Парагвај  190  

Кореја, ДНР  230  Перу  210  

Кореја, Република  300  Филипини  210  

Косово, под УНСЦ 1244/1999  220  Катар  200  

Кувајт  280  Руанда  225  

Киргистан  255  Свети Кристофор и Невис  270  

Лаос   195  Света Луција  215  

Либанон  260  Свети Винцент и Гренадини  265  

Лесото   150  Самоа   185  

Либерија  235  Сан Марино   175  

Либија  225  Свети Тома и Принсипе  155  

Макао   150  Саудијска Арабија  280  

Мадагаскар  155  Сенегал   200  

Малави  215  Србија  220  

Малезија  250  Сејшели  225  

Малдиви  185  Сијера Леоне  190  

Мали   155  Сингапур  225  

Маршалова острва 185  Саломонови отоци  170  

Мауританија   125  Сомалија   175  

Маурицијус  200  Јужна Африка   195  

Мексико  255  Шри Ланка   155  

Микронезија  190  Судан   270  

 

Тунис  145  

Туркменистан   230  

Тувалу   185  

Уганда   235  

Уједињени Арапски Емирати  265  

Сједињене Америчке Државе  280  

Уругвај  215  

Узбекистан   230  

Вануату   170  

Држава Ватиканскога града  175  

Венезуела   210  

Вијетнам   255  

Јемен   225  

Замбија  185  

Зимбабве  165  

Остале државе  205  
 



 

 

Молдавија 250  Суринам  180  

Монако  170  Свази  140  

Монголија  160  Швајцарска  220  

Црна Гора  220  Сирија  225  

Мароко  205  Таџикистан  185  

Мозамбик  200  Тајван  255  

Мјанмар   125  Танзанија  250  

Намибија  135  Државно подручје Русије 

признато међународним правом  

365  

Науру   185  

Непал   185  Државно подручје Украјине 

признато међународним правом  

270  

Нови Зеланд  185  

Никарагва  185  Тајланд  205  

Нигер   125  Тимор-Лесте, Демократска 

Република  

160  

Нигерија   235  Того   155  

Ниуе   185  Тонга   155  

Оман   205  Тринидад и Тобаго   175  
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СПОРТ    

КОЈЕ АКТИВНОСТИ СЕ ПОДРЖАВАЈУ?    

Сљедеће активности у подручју спорта спроводе се путем овог Водича програма:    

 Сарадничка партнерства;   

 Мала сарадничка партнерства;  

 Непрофитна европска спортска догађања.  

  

Комисија ће 2016.године испитати могућности и важност одабира мањих пројеката како би се 
успјешније промовисао спорт на локалном нивоу („Мала сарадничка партнерства“).  

Осим тога, програмом Ерасмус+ такође се подржавају Активности за јачање базе доказа за 

доношење политика (студије, прикупљање података, анкете итд.), за промовисање дијалога с 
мјеродавним европским заинтересованим странама (Форум ЕУ за спорт, (догађања 

предсједништва ЕУ, конференције, састанци, семинари итд.). Ове Активности спроводи Комисија 
директно или путем Извршне агенције.   

  

Програмом Ерасмус+ настоје се остварити сљедећи циљеви у подручју спорта:  

 уклонити прекограничне пријетње интегритету спорта, као што су допинг, намјештање 
утакмица и насиље, као и све врсте несношљивости и дискриминације;  

 промовисати и подржати добро управљање у спорту и двојне каријере спортиста;  

 већим учествовањем у спорту и једнаким приступом спорту за све промовисати волонтерске 
активности у спорту, као и социјалну укљученост, једнаке могућности и освијештеност 

важности физичке активности која позитивно утиче на здравље.   

  

Како је предвиђено у Регулативи о оснивању програма Ерасмус+, нагласак ће бити на спорту на 
локалном нивоу.   

Очекује се да ће активности у подручју спорта утицати на развој европске димензије у спорту 

стварањем, размјеном и ширењем искустава и знања о различитим проблемима који утичу на 
спорт на европском нивоу.  

На крају, спортски пројекти који се подржавају путем програма Ерасмус+ требали би довести до 
веће разине сарадње у спорту, веће физичке активности и више волонтирања.  

  

Другим ријечима,  

• више знања и свијести о спорту и физичкој активности у државама учесницама у 
програму  

• јачање свијести о улози спорта у промовисању друштвене укључености, једнаких 
могућности и физичке активности која повољно утиче на здравље  

• појачана сарадња између установа и организација активних у подручју спорта и физичке 
активности  

• боље учествовање у спортским и осталим важним организацијама из различитих држава 

учесница у програму у појачаним мрежама  

• боља размјена добре праксе.  

  

Очекује се да ће се активностима у подручју спорта придонијети спровођењу Европског седмице 
спорта, а то је иницијатива коју је покренула Комисија ради промовисања спорта и физичке 
активности у Европском унији, у свјетлу опадајућих нивоа учествовања.  

Европска седмица спорта планира се одржати у складу са сљедећим концептом: службено 

отварање, најважније догађање и 4 фокусних дана, од којих ће сваки имати различиту тему: 
образовање, радно мјесто, отворени простор, спортски клубови и фитнес-центри. Између 
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осталог, Европском седмицом спорта подстицаће се организација прекограничних активности 
јачања свијести.  

Други Европска седмица спорта одржаће се у септембру 2016. године. Коначан датум биће 
објављен крајем новембра 2015. године.   

  

Више информација о Европскоој седмици спорта у 2016. г., укључујући главне теме, доступно је 

на интернет страници: http://ec.evropa.eu/sport/week  

  

  

 

  

   

http://ec.europa.eu/sport/week
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САРАДНИЧКА ПАРТНЕРСТВА   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ САРАДНИЧКОГ ПАРТНЕРСТВА?   

Сарадничка партнерства нуде могућност за развој, пренос и/или спровођење иновативне праксе 

у различитим подручјима у вези са спортом и физичком активношћу између различитих 

организација и заинтересованих страна унутар и изван спорта, укључујући посебно јавна тијела 
на локалном, регионалном, националном и европском нивоу, спортских организација, 
организација повезаних са спортом и образовних тијела. Сарадничка партнерства су иновативни 
пројекти усмјерени на:  

 подстицање на сарадњу у спорту и физичкој активности, посебно подржавањем спровођења 

Европског седмице спорта  

 подстицање сарадње у спорту и физичкој активности, посебно подржавањем спровођења 
Смјерница ЕУ о физичкој активности  

 промовисање двоструке каријере спортиста, посебно подржавањем спровођења Смјерница 
ЕУ-а за двоструке каријере спортиста;  

 борбу против допинга посебно у рекреативним окружењима;   

 борбу против намјештања утакмица, посебно подржавањем превенције, јачања свијести и 
сарадње међу заинтересованим странама;  

 промовисање волонтирања у спорту;  

 подржавање иновативних и образовних приступа сузбијању насиља, расизма, 

дискриминације  и несношљивости у спорту;  

 побољшање доброг управљања у спорту;  

 подржавање друштвене укључености и једнаких могућности у спорту, посебно 

подржавањем стратегија ЕУ, посебно Стратегије ЕУ о равноправности полова и Стратегије ЕУ 

о особама с инвалидитетом.  

  

Сарадничким партнерствима требало би се промовисати стварање и развој европских мрежа у 
подручју спорта. ЕУ на тај начин може осигурати прилике за појачану сарадњу међу 

заинтересованим странама, која не би постојала без дјеловања ЕУ. Сарадничким партнерствима 
такође би се требала подстицати синергија с локалним, регионалним, националним и 
међународним политикама и међу њима за промовисање спорта и физичке активности те за 

рјешавање изазова у вези са спортом.   

У оквиру Сарадничких партнерстава, програмом Ерасмус+ намјерава се подржати тестирање и 
развој нових пројеката и нових облика транснационалне сарадње у подручју спорта којима ће се 
инспирисати развој иницијатива које се подржавају националним програмима финансирања или 

другим европском средствима, као што је европски структурни и инвестицијски фонд.  

  

Комисија ће, путем своје Извршне агенције, извршити два круга одабира током године, како 
слиједи:  

• 1. годишњи круг: сарадничка партнерства могу спроводити иницијативе и активности 

којима се подржава спровођење Европског седмице спорта у 2016. г. и с њиме је 
конкретно тематски повезана, кроз бављење искључиво једном (или више) сљедећих 
тема: образовање, радно мјесто, отворени просто, фитнес центри и спортски клубови;  

• 2. годишњи круг: било која врста сарадничких партнерстава, која нису повезана с 
Европским седмицом спорта у 2016. г.  

КОЈЕ СЕ АКТИВНОСТИ ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ МЈЕРЕ?   

Програм Ерасмус+ нуди велику флексибилност у смислу активности које се могу спроводити 

Сарадничким партнерствима, ако је у приједлогу доказано да су те активности најпримјереније 
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за остваривање циљева утврђених у пројекту. Сарадничка партнерства могу обично обухватати 
низ активности, као што су, на примјер:  

 умрежавање међу заинтересованим странама;  

 развијање, утврђивање, промовисање и размјена добре праксе;  

 припрема, развој и спровођење модула образовања и оспособљавања и алата;  

 активности за повећање способности умножавања у подручју спорта и за развој праћења и 

утврђивања мјерила за показатеље, посебно у вези с промовисањем етичког понашања и 
етичких кодекса међу спорташима;   

 активности јачања свијести о доданој вриједности спорта и физичке активности за лични, 

друштвени и професионални развој особа;  

 активности за промовисање иновативних синергија између подручја спорта и у подручјима 
здравља, образовања, оспособљавања и младих  

 активности за повећање базе доказа у спорту за сузбијање друштвених и економских изазова 
(прикупљање података, анкете, савјетовања итд.);   

 подстицање наведених активности, анкета, савјетовања итд.;  

 конференције, семинари, састанци, догађања и активности подизања свијести којима се 
подржавају наведене активности.  

КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ У САРАДНИЧКОМ ПАРТНЕРСТВУ?   

Сарадничка партнерства отворена су свим врстама јавних тијела или непрофитних организација 
активних у подручју спорта и физичке активности. Зависно од циља пројеката, Сарадничка 

партнерства требала би укључивати примјерене и различите партнере како би се искористила 
различита искуства, профили и искуство те произвели релевантни и висококвалитетни резултати 

пројеката.   

Сарадничка партнерства усмјерена су на сарадњу између организација основаних у државама 

учесницама у програму.  

Сарадничко партнерство требало би се састојати од: 

 подносилаца/координатора: организација која подноси приједлог пројеката у име свих 
партнера. Када је пројекат одобрен, подносилац/координатор постат ће главни корисник 
бесповратних средстава ЕУ и потписаће уговор о додијели бесповратних средстава за више 

корисника у име свих организација учесница. Његова координацијска улога укључује 

сљедеће задатке:   

o представља и дјелује у име организација учесница према Европском комисији,  

o сноси финансијску и правну одговорност за одговарајућу оперативно, управно и 
финансијско спровођење цијелог пројеката,  

o координише Сарадничко партнерство у сарадњи са свим другим партнерима у 
пројекту,  

 партнера: организације које активно придоносе припреми, спровођењу и оцјењивању 
Сарадничког партнерства. Сваки партнер мора потписати мандат којим потписник даје 
пуномоћ координатору да дјелује у његово име и за његов рачун за вријеме спровођења 

пројеката.  

  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ САРАДНИЧКОГ ПАРТНЕРСТВА?   

У наставку су наведени критерији која мора испунити Сараднички пројекат да би био прихватљив 

за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   
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КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

 Било која непрофитна организација или јавно тијело које се активно бави 
подручјем спорта, с пословним настаном у држави учесници у програму 
или у било којој партнерској држави свијета (види одјељак „Прихватљиве 
државе“ у Дијелу А овог Водича).  

На примјер, те организације могу бити (отворен попис):   јавно 

тијело задужено за спорт на локалном, регионалном или 

националном нивоу;  

Национални олимпијски одбор или национални спортски савез; ;    

   спортска организација на локалном, регионалном, националном, 

европском или међународном нивоу;   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 национална спортска 

лига; спортски клуб;  

  организација или савез који представља спортисте;  

  организација или савези који представљају професионалце и 

волонтере у спорту (као што су тренери, менаџери итд.    

  организација која представља покрет „спорт за свеˮ;  

  организација активна у подручју промовисања физичке активности;    

  организација која представља активни сектор слободног времена;  

  организација активна у подручју образовања, оспособљавања или 

младих.    

ко може предати 

захтјев?  

Подносилац захтјева може бити било која организација учесница с 

пословним настаном у држави учесници у програму. Организација подноси 

захтјев у име свих организација учесница укључених у пројекат.   

Број и профил 

организација 

учесница  

Сарадничко партнерство је транснационално и укључује барем пет 

организација из пет различитих држава учесница у програму. Све 

организације учеснице у програму морају бити утврђене у тренутку 

подношења захтјева за бесповратна средства.   

Трајање пројеката  

Сарадничка партнерства поднесена у првом годишњем кругу (повезана с 
Европским тједном спорта у 2016.): највише 18 мјесеци  

Сарадничка партнерства поднесена у другом годишњем кругу (повезана с 
Европским тједном спорта у 2016.): од 12 до 36 мјесеци. Трајање се мора 
одабрати у фази подношења захтјева (12, 18, 24, 30 или 36 мјесеци) на 
основу циља пројеката и врсте предвиђених активности.    

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активности се морају спроводити у државама (једној или више) 

организација укључених у Сарадничко партнерство.    

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  
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Када предати 

захтјев?  

За пројекте повезане с Европском седмицом спорта у 2016., подносиоци 
морају предати захтјев за бесповратна средства до 21. јануара 12:00 (подне 
по бриселском времену) за пројекте чија спровођење започиње између 1. 
априла и 1. септембра исте године.  

За пројекте који нису повезани с Европском седмицом спорта у 2016., 

подносиоци морају предати захтјев за бесповратна средства до 12. маја 

12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија спровођење 

започиње 1. јануара сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину подношења 

захтјева.   

  

Организације подносиоци захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија заискључење 
и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

У оквиру сарадничких партнерстава, тачно одређени износ од отприлике 1 200 000 ЕУР издвојиће 
се за пројекте који се односе на приоритет 1 (спровођење Европског седмице спорта). За додјелу 

ће подржани пројекти морати бити искључиво у вези с једном (или више) фокусних тема, како је 
утврдила Комисија (види http://ec.evropa.eu/sport/week), а то су: образовање, отворени простор, 
радно мјесто и спортски клубови / фитнес центри.  

Уз утврђени буџет за Европски тједан спорта, за различите категорије сарадничких партнерстава 

издвојит ће се сљедећи оквирни постоци буџета:   

 отприлике 25 % за приоритете 2 и 3 (пројекти којима се подржава спровођење смјерница 

ЕУ о физичкој активности и  двојним каријерама спортиста142);  

 отприлике 25 % за приоритете 4 и 5 (пројекти којима се подржава интегритет спорта, као 

што су анти-допинг и борба против намјештање утакмица);  

 отприлике 25 % за приоритете 6, 7 и 8 (волонтерске активности у спорту, сузбијање 

насиља, расизма, дискриминације и несношљивости у спорт, добро управљање у 

спорту);   

 отприлике 25 % за приоритет 9 (подстицаје друштвене укључености и једнаких 
могућности у спорту).   

 

Унутар тих категорија, пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
142Смјернице ЕУ-а о двоструким каријерама спортиста (Стручна група за образовање и оспособљавање у спорту 

усвојила 28. септембра 2012. (ИСБН  

978-92-79-31161-1)   

http://ec.europa.eu/sport/week
http://ec.europa.eu/sport/week
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Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве европских политика у подручју спорта   

- циљеве и приоритете ове Активности (види одјељак 

„Који су циљеви Сарадничког партнерстваˮ) Степен до 

којег приједлог:   

- заснива се на одговарајућој анализи стварних потреба  

- циљеви су јасно дефинисани, реалистични и односе се 
на питања важна за организације учеснице и циљне 
групе  

- приједлог је иновативан и/или комплементаран 
другим иницијативама које спроводе организације 
учеснице   

- приједлог доноси додану вриједност на нивоу ЕУ-а 

путем резултата који се неће остварити активностима 

које се спроводе само у једној држави  

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 20 бодова)  

  Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе припреме, спровођења, 
надзора, оцјењивања и ширења   

Досљедност између циљева пројеката, методологије, 
активности и предложеног буџета  

Квалитет и изведивост предложене методологије  

Постојање и квалитет рјешења за управљање (рокови, 
организација, задатке и одговорности добро су 
дефинисани и реалистични)  

Постојање и важност мјера за контролу квалитете за 
осигурање да је спровођење пројеката високог квалитета, 
довршена на вријеме и у оквиру буџета  

Мјера до које је пројекат трошковно учинковит и у којој се 

њиме расподјељују примјерена средства за сваку 

активност  

Квалитет пројектног тима и 

рјешења за сарадњу  

(највише 20 бодова)  

   

  

Степен до којег:  

- ако је примјерено, пројекат укључује одговарајућу 
мјешавину комплементарних организација учесница с 
нужним профилом, искуством и стручношћу за 
успјешно спровођење свих видова пројеката   

- у пројектима учествују особе стручне за одговарајућа 
подручја, као што су политика спорта и пракса 
(тренинг, такмичења, тренирање итд.), академски 
стручњаци и особе које могу стићи до шире публике   

- подјела одговорности и задатак указује на 
посвећеност и активан допринос свим организацијама 
учесницама   

Ако је примјењиво, степен до којег укљученост 

организације учеснице из партнерске државе доноси 

нужну додану вриједност пројекту (ако тај услов није 

испуњен, пројекат се неће узети у обзир за одабир)   
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Учинак и ширење   

(највише 30 бодова)  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице, за вријеме и 
након трајања пројеката  

- изван организације и појединаца који директно 
учествују у пројекту, на локалном, регионалном, 
националном и/или европском нивоу.  

Квалитет плана ширења: примјереност и квалитет мјера 
усмјерених на ширење резултата пројеката у оквиру и 
изван организација учесница   

Ако је важно, степен до којег је у пројекту описано како ће 
материјали, документи и медији бити слободно доступни 
и како ће се промовисати путем отворених дозвола и не 
садржи неразмјерна ограничења  

Квалитет планова за осигурање одрживости пројеката: 

способност за настављање стварања учинака након 

престанка исплате бесповратних средстава ЕУ   

  

Приједлози морају добити барем 60 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 

Надаље, морају добити барем пола од највишег броја бодова у свакој од категорија претходно 
наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова за категорије „Важност пројекатаˮ и „Учинак 

и ширењеˮ; 10 бодова за категорију „Квалитет плана и спровођења пројекатаˮ и „Квалитет 

пројектног тима и рјешења за сарадњуˮ).  



 

 

  

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мора се утврдити у складу са сљедећим правилима финансирања (у ЕУР):   

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам  

финансирања  
Износ  Правило за додјелу  

 Сви трошкови који су директно повезани 

с спровођењем додатних активности 

пројеката, укључујући:   

 

 

 

Трошкови 

активности   

  

Прихватљиви директни трошкови:  

 Особље  

 Путовање и дневнице  

 Опрема  

 Роба широке потрошње и залихе  

 Подуговарање  

 Царине, порези, накнада  

 Остали трошкови  

  

Индиректни трошкови:  

Паушални износ, који не прелази 7 % 

прихватљивих директних трошкова 

пројеката, прихватљив је у оквиру 

индиректних трошкова, који 

представљају опште административне 

трошкове корисника који се могу 

наплатити пројекту (нпр. рачуни за 

електричну енергију или Интернет, 

Стварни трошкови  Највећи износ додијељених средстава: 

400 000  

ЕУР  

Највише 80 % укупних прихватљивих 

трошкова.  

  

За пројекте у вези с Европским тједном 
спорта, максимални додијељени износ: 
150 000 ЕУР.  
  

Услови: тражени 

буџет оправдан је у 

односу на планиране 

активност.  



 

 

трошкови најма простора, трошкови 

сталних запосленика, итд.)   

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

  

МАЛА САРАДНИЧКА ПАРТНЕРСТВА   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ МАЛОГ САРАДНИЧКОГ ПАРТНЕРСТВА?     

Мала сарадничка партнерства пружиће могућност за осмишљавање, спровођење и пренос 

иновативних пракси у различитим подручјима у вези са спортом и физичком активности између 
различитих организација, а нарочито тијела власти на локалном, регионалном и националном 

нивоу те организација и образовних тијела активних у подручју спорта. Мала сарадничка 
партнерства нарочито ће настојати осигурати континуитет Припремних активности 2013. те се 
нарочито односе на пројекте који имају за циљ:  

Подстицање социјалне укључености и једнаких могућности у спорту, нарочито подржавањем 

спровођења стратегија ЕУ, посебно Стратегије ЕУ за равноправност полова и Стратегије ЕУ за 
особе с инвалидитетом    

 Промовисање Европских традиционалних спортова и игара   

 Подржавање мобилности волонтера, тренера, водитеља и особља непрофитних спортских 
организација  

 Заштита спортиста, нарочито оних најмлађих, од здравствених и сигурносних ризика 
унапрјеђењем услова тренирања и такмичења.  

  

Мала сарадничка партнерства требала би промовисати стварање и развијање транснационалних 
мрежа у подручју спорта.  

ЕУ може у том смислу осигурати прилике за јачање сарадње међу заинтересованим странама која 

не би постојала без активности ЕУ. Мала сарадничка партнерства такође би требала подстицати 

синергију са и између локалних, регионалних, националних и међународних политика у сврху 

промовисања спорта и физичке активности те суочавања са изазовима у вези са спортом.     

Комисија ће, путем своје Извршне агенције, организовати један круг одабира 

током године.     

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?    

Програм Ерасмус+ пружа велику флексибилност по питању активности која Мала сарадничка 
партнерства могу спроводити, под условом да приједлог доказује да су такве активности 
најприкладнији начин за остваривање утврђених циљева пројеката. Мала сарадничка 

партнерства обично могу обухватати широк спектар дјеловања, на примјер:   

 умрежавање међу заинтересованим странама;  

 развијање, утврђивање, промовисање и размјена добре праксе;  

 припрема, развој и спровођење модула и алата образовања и оспособљавања;  

 активности јачања свијести о доданој вриједности спорта и физичке активности за лични, 

друштвени и професионални развој особа;  

 активности за промовисање иновативних синергија између подручја спорта и у подручјима 
здравља, образовања, оспособљавања и младих;  

 активности за повећање базе доказа у спорту за сузбијање друштвених и економских изазова 
(прикупљање података којима се подржавају наведене активности, анкете, савјетовања итд.);   

 конференције, семинари, састанци, догађања и активности подизања свијести којима се 

подржавају наведене активности.  

 

КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ У МАЛИМ САРАДНИЧКИМ ПАРТНЕРСТВИМА?     

Мала сарадничка партнерства отворена су свим врстама јавних тијела и непрофитних 

организација активних у подручју спорта и физичке активности. Зависно од циља пројеката, Мала 

сарадничка партнерства требала би укључивати примјерена и различите партнере како би се 



 

 

искористила различита искуства, профили и подручја стручности те произвели релевантни и 

висококвалитетни резултати пројеката.   

Мала сарадничка партнерства усмјерена су на сарадњу између организација основаних у 
државама учесницама у програму.   

Мало сарадничко партнерство требало би се састојати од:  

 подносилаца/координатора: организација која подноси приједлог пројеката у име свих 

партнера. Када је пројекат одобрен, подносилац/координатор постат ће главни корисник 

бесповратних средстава ЕУ и потписаће уговор о додијели бесповратних средстава. Молимо 
прочитајте дио В овог водича за детаљније информације о финансијским и уговорним 
односима. Његова координацијска улога укључује сљедеће задатке:   

o представља и дјелује у име организација учесница према Европском комисији,  

o сноси финансијску и правну одговорност за одговарајућу оперативну, управну и 
финансијску спровођење цијелог пројеката,   

o   координише Мало сарадничко партнерство у сарадњи са свим другим партнерима у 
пројекту  

o прима финансијску подршку ЕУ из програма Ерасмус+ и одговоран је за расподјелу 
средстава међу партнерима укљученим у пројекат; и  

 партнера: организације које активно придоносе припреми, спровођењу и оцјењивању Малог 

сарадничког партнерства.   
  

КОЈИ СЕ КРИТЕРИЈИ ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ МАЛОГ САРАДНИЧКОГ ПАРТНЕРСТВА?      

У наставку су наведени критерији која мора испунити Мали сараднички пројекат да би био 
прихватљив за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Прихватљиве 

организације 

учеснице  

 Било која непрофитна организација или јавно тијело које се активно 
бави подручјем спорта, с пословним настаном у држави учесници у 
програму или у било којој партнерској држави свијета (види одјељак 
„Прихватљиве државе“ у Дијелу А овог Водича).  

 примјер, те организације могу бити (отворен попис):    

 јавно тијело задужено за спорт на локалном, регионалном или 

националном нивоу; Национални олимпијски одбор или 

национални спортски савез;    

 спортска организација на локалном, регионалном, националном, 
европском или међународном нивоу;   

 национална спортска лига;  

  спортски клуб;  

  организација или савез који представља спортисте;  

  организација или савези који представљају професионалце и 

волонтере у спорту (као што су тренери, менаџери итд.);   

  организација која представља покрет „спорт за свеˮ;  

  организација активна у подручју промовисања физичке активности;    

  организација која представља активни сектор слободног времена.  

ко може предати 

захтјев?  

Подносилац захтјева може бити било која организација учесница с 

пословним настаном у држави учесници у програму.   



 

 

Број и профил 

организација 

учесница  

Сарадничко партнерство је транснационално и укључује барем три 

организације из три различите државе учеснице у програму. Све 

организације учеснице у програму морају бити утврђене у тренутку 

подношења захтјева за бесповратна средства.   

Трајање пројеката  
12, 18 или 24 мјесеци  

  

Мјесто(а) 

спровођења 

активности  

Активности се морају спроводити у државама (једној или више) 

организација укључених у Мало сарадничко партнерство.    

Коме предати 

захтјев?  

Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносилаци морају предати захтјев за бесповратна средства до 12. маја 

12:00 (подне по бриселском времену) за пројекте чија спровођење 

започиње 1. јануара сљедеће године.  

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

  

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија 
заискључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ  

Унутар тих категорија, пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:    

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве европских политика у подручју спорта   

- циљеве и приоритете ове активности (види одјељак 

„Који су циљеви Малог сарадничког партнерстваˮ) 

Степен до којег приједлог:   

- заснива се на одговарајућој анализи стварних потреба  

- циљеви су јасно дефинисани, реалистични и односе се 
на питања важна за организације учеснице и циљне 

групе  

- приједлог је иновативан и/или комплементаран 
другим иницијативама које спроводе организације 

учеснице   

- приједлог доноси додану вриједност на нивоу ЕУ 

путем резултата који се неће остварити активностима 

које се спроводе само у једној држави  

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 20 бодова)  

  Јасноћа, потпуност и квалитета свих фаза програма рада, 
укључујући одговарајуће фазе припреме, спровођења, 
надзора, оцјењивања и ширења   

Досљедност између циљева пројеката, методологије, 
активности и предложеног буџета  

Квалитет и изведивост предложене методологије  

Постојање и квалитета рјешења за управљање (рокови, 
организација, задатке и одговорности добро су 
дефинисани и реалистични)  

Постојање и важност мјера за контролу квалитете за 
осигурање да је спровођење пројеката високог квалитета, 
довршена на вријеме и у оквиру буџета  



 

 

Мјера до које је пројекат трошковно учинковит и у којој се 

њиме расподјељују примјерена средства за сваку 

активност  

Квалитет пројектног тима и 

рјешења за сарадњу  

(највише 20 бодова)  

   

  

Степен до којег:  

- ако је примјерено, пројекат укључује одговарајућу 
мјешавину комплементарних организација учесница с 
нужним профилом, искуством и стручношћу за 
успјешну спровођење свих видова пројеката   

- у пројектима учествују особе стручне за одговарајућа 
подручја, као што су политика спорта и пракса 
(тренинг, такмичења, тренирање итд.), академски 
стручњаци и особе које могу стићи до шире публике   

- подјела одговорности и задатак указује на 
посвећеност и активан допринос свим организацијама 
учесницама   

Ако је примјењиво, степен до којег укљученост 

организације учеснице из партнерске државе доноси 

нужну додану вриједност пројекту (ако тај услов није 

испуњен, пројекат се неће узети у обзир за одабир)   

Учинак и ширење   

(највише 30 бодова)  

  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице, за вријеме и 
након трајања пројеката  

- изван организације и појединаца који директно 
учествују у пројекту, на локалном, регионалном, 
националном и/или европском нивоу  

Квалитет плана ширења: примјереност и квалитет мјера 
усмјерених на ширење резултата пројеката у оквиру и 
изван организација учесница   

Ако је важно, степен до којег је у пројекту описано како ће 
материјали, документи и медији бити слободно доступни 
и како ће се промовисати путем отворених дозвола и не 
садржи неразмјерна ограничења  

Квалитет планова за осигурање одрживости пројеката: 

способност за настављање стварања учинака након 

престанка исплате бесповратних средстава ЕУ   

  

Приједлози морају добити барем 60 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 
Надаље, морају добити барем пола од највишег броја бодова у свакој од категорија претходно 
наведених критерија за додјелу (најмање 15 бодова за категорије „Важност пројекатаˮ и „Учинак 

и ширењеˮ; 10 бодова за категорију „Квалитет плана и спровођења пројекатаˮ и „Квалитет 
пројектног тима и рјешења за сарадњуˮ).  



 

 

  



 

 

  

  

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?    

Буџет пројеката мора се утврдити у складу са сљедећим правилима финансирања (у ЕУР):   

  

 
Прихватљиви трошкови  

Механизам 

финансирања  
Износ  

Правило за 

додјелу  

 Сви трошкови који су директно повезани с 

спровођењем додатних активности пројеката, 

укључујући:   

   

Трошкови 

активности   

  

Прихватљиви директни трошкови:  

 Особље  

 Путовање и дневнице  

 Опрема  

 Роба широке потрошње и залихе  

 Подуговарање  

 Царине, порези, накнада  

 Остали трошкови  

  

Индиректни трошкови:  

Паушални износ, који не прелази 7 % 

прихватљивих директних трошкова пројеката, 

прихватљив је у оквиру индиректних 

трошкова, који представљају опште 

административне трошкове корисника који се 

могу наплатити пројекту (нпр. рачуни за 

електричну енергију или Интернет, трошкови 

Стварни трошкови  Највећи износ додијељених средстава: 60 
000 ЕУР Највише 80 % укупних прихватљивих 
трошкова.  
  

  

Услови: 

тражени 

буџет 

оправдан је у 

односу на 

планиране 

активност.  

       



 

 

најма простора, трошкови сталних 

запосленика, итд.)   

  

  

  

  

  



 

 

  

НЕПРОФИТНА ЕВРОПСКА СПОРТСКА ДОГАЂАЊА   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ НЕПРОФИТНОГ ЕВРОПСКОГ СПОРТСКОГ ДОГАЂАЊА?   

Ова активност има за циљ подржати:   

 волонтерство у спорту;  

 социјалну укљученост кроз спорт;    

 равноправност полова у спорту;  

 тјелесну активност која има повољан утицај на здравље;    

 спровођење Европског седмице спорта.   

  

Комисија ће, путем своје Извршне агенције, организовати два круга одабира током године, како 
слиједи:  

 први годишњи круг: догађања организована током Европске седмице спорта у 2016;  

 други годишњи круг: остала догађања која нису повезана с Европском седмицом спорта 
у 2016.  

  

Кад је ријеч о Европској седмици спорта, укупни буџет који се издваја за непрофитна европска 
спортска догађања којима се подржава спровођење Европског спортског седмице у 2016. години 
биће подијељен у два дијела:  

 највише 50 % буџета издвојит ће се за организацију највише три европска догађаја у 

подручју физичке активности/спорта на дан отварања Европскe спортскe седмице у 

главним градовима свих држава учесница у програму, а која ће бити отворена за ширу 

јавност;  

 остали дио буџета издвојиће се за мања догађања која ће се организовати у оквиру 

Европскe седмице спорта.  

ШТА ЈЕ ТО НЕПРОФИТНО ЕВРОПСКО СПОРТСКО ДОГАЂАЊЕ?   

Овом се Активношћу пружа финансијска подршка за сљедеће:  

 организацију европских спортских догађања у једној програмској држави;  

 национална догађања – која истовремено у неколико држава учесница у програму 
организују непрофитне организације или јавна тијела активна у подручју спорта.   

  

Очекивани резултати ових догађања сљедећи су:  

 повећана свијест о догађањима у вези с улогом спорта у промовисању социјалне 
укључености, једнаких могућности и физичке активности за побољшање здравља;  

 повећано учествовање у спорту, физичкој активности и волонтирању.   

КОЈА СЕ ДЈЕЛОВАЊА ПОДРЖАВАЈУ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

Подршка за догађања укључује додјелу бесповратних средстава појединачним организацијама 

задуженим за припрему, организацију и праћење одређеног догађања. У оквиру ове активности 

подежаваће се сљедећа стандардна догађања (отворен попис):    

  

  

  

  

  

  

 припреме за догађање;   

 организација образовних активности оспособљавања за спортисте, тренере, 
организаторе и волонтере за   вријеме припреме за догађање;   

 организација догађаја;    

 организација споредних активности из спортска догађања 

(конференције, семинари);    

 спровођење накнадних активности (оцјењивања, израда будућих 

планова);  



 

 

 комуникационе активности повезане с темом догађања.  

КОЈЕ АКТИВНОСТИ НИСУ ПРИХВАТЉИВЕ У ОКВИРУ ОВЕ АКТИВНОСТИ?   

 Спортска такмичења која редовно организују међународни, европски или национални 

спортски савези/лиге;   
 Професионална спортска такмичења.  

 

КОЈИ  СЕ КРИТЕРИЈИ  ПРИМЈЕЊУЈУ НА ОЦЈЕЊИВАЊЕ НЕПРОФИТНОГ СПОРТСКОГ ДОГАЂАЈА?   

У наставку су наведени критерији која мора испунити непрофитно спортско догађање да би било 

прихватљиво за бесповратна средства из програма Ерасмус+:   

  

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

ко може предати 

захтјев?  

Било које јавно тијело или непрофитна организација активна у подручју 
спорта, с пословним настаном у држави учесници у програму. Такве 
организације, на примјер, могу бити (отворен попис):  

 јавно тијело задужено за спорт на локалном, регионалном или 

националном нивоу;  

 спортска организација на локалном, регионалном, европском или 

међународном нивоу;  

 координатор националног догађања организираног у оквиру 

европског догађања у подручју спорта.  

Профил учесника  

Непрофитна европска спортска догађања повезана с Европском седмицом 
спорта у 2016.:  

- европска догађања у подручју физичке активности/спорта која се 
морају организовати истодобно првог дана Европске седмице 
спорта у најмање 20 програмских држава  

- за остала догађања током Европског седмице спорта:  

• европска спортска догађања организована у једној држави 
морају укључивати учеснике у догађању из барем 3 
различите државе учеснице у програму  

ИЛИ  

• догађања морају бити истовремено организована у 
најмање 3 програмске државе.  

Непрофитна спортска догађања која нису повезана с Европском седмицом 
спорта у 2016.:  

- европска спортска догађања организована у једној држави морају 
укључивати учеснике у догађању из барем 12 различитих држава 
учесница у програму  

              ИЛИ  

спортска догађања организована у истовремено у неколико 

држава учесница у програму морају укључивати учеснике у 

догађању из барем 12 различитих држава учесница у програму. 

Услов је испуњен ако су ти учесници укључени у укупна догађања.  



 

 

Трајање пројеката  До 1 године (од припреме до праћења догађања).  

Датуми догађања  

У случају непрофитних европских спортских догађања повезаних с 
Европском седмицом спорта у 2016., догађај се мора одржати током 
Европског седмице спорта или током Националних седмица.    

Коме предати 

захтјев?  

 Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу, 

која има сједиште у Бриселу.  

Када предати 

захтјев?  

Подносиоци морају предати свој захтјев за бесповратна средства до 

сљедећих датума:    

 У случају непрофитних европских спортских догађања током Европског 
седмице спорта у 2016.,: 21.јануара у 12:00 (подне по бриселском 
времену) за пројекте чија спровођење започиње 1. маја сте године;  

 У случају непрофитних европских спортских догађања организираних 

изван Европског седмице спорта у 2016., 12. маја у 12:00 (подне по 

бриселском времену) за пројекте чија спровођење започиње 1. новембра 

исте године.  

Како предати 

захтјев?  

Молимо погледајте дио В овог водича за појединости о начину 

подношења захтјева.   

 

Организације подносилацице захтјева оцјењују се на основу мјеродавних критерија за 
искључење и критерија за одабир.  За више информација, погледајте дио В овог водича.   

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

Пројекти ће се оцјењивати на основу сљедећих критерија:  

Важност пројеката  

(највише 30 бодова)  

  

  

Важност приједлога за:  

- циљеве европских политика у подручју спорта:   

- циљеве и приоритете ове Активности (види одјељак 
„Који су циљеви непрофитног спортског догађањаˮ).  

Степен до којег приједлог:   

- заснива се на одговарајућој анализи стварних потреба;  

- циљеви су јасно дефинисани, реалистични и односе се 
на питања важна за организације учеснице и циљне 
групе;  

- приједлог је иновативан и/или комплементаран 
другим иницијативама које спроводе организације 
учеснице;   

- приједлог доноси додану вриједност на нивоу ЕУ путем 

резултата који се неће остварити активностима које се 

спроводе само у једној држави.  



 

 

Квалитет плана и спровођења 
пројеката  
(највише 40 бодова)  

   Јасноћа, потпуност и квалитет свих фаза 
програма рада, укључујући одговарајуће фазе 
припреме, спровођења, надзора, оцјењивања и 
ширења;   

 Досљедност између циљева пројеката, 
методологије, активности и предложеног буџета;  

 Квалитет и изведивост предложене 

методологије;  

 Степен до којег пројекат укључује стручњаке у 
различитим подручјима, као што је спортска 
пракса (тренинзи, такмичења, тренирање итд.);  

 Постојање и квалитет рјешења за управљање 
(рокови, организација, задатке и одговорности 
добро су дефинисани и реалистични);  

 Постојање и важност мјера за контролу 
квалитете за осигурање да је спровођење 
пројеката високог квалитета, довршена на 
вријеме и у оквиру буџета;  

 Мјера до које је пројекат трошковно учинковит и 

у којој се њиме расподјељују примјерена 

средства за сваку активност.  

Учинак и ширење (највише 30 

бодова)  

  

  

  

  

  

Квалитет мјера за оцјењивање резултата 

пројеката; Могући учинак пројеката:  

- на учеснике и организације учеснице, за вријеме и 
након трајања пројеката  

- изван организације и појединаца који директно 
учествују у пројекту, на локалном, регионалном, 
националном и/или европском нивоу.  

Квалитет плана ширења: примјереност и квалитет мјера 
усмјерених на ширење резултата пројеката у оквиру и 
изван организација учесница;  

Квалитет мјера којима ће се осигурати видљивост и 

медијска покривеност догађања те подршка ЕУ.   

  

Приједлози морају добити барем 60 бодова да би се могли узети у обзир за финансирање. 
Надаље, морају добити барем пола од највишег броја бодова у свакој од категорија претходно 

наведених Критерија за додјелу (најмање 15 бодова за категорије „Важност пројекатаˮ и „Учинак 

и ширењеˮ; 20 бодова за категорију „Квалитет плана и спровођења пројекатаˮ).  



 

 

  

КАКВА СУ ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА?   

Буџет пројеката мора се утврдити у складу са сљедећим правилима финансирања (у 

ЕУР):   

Прихватљиви трошкови  Механизам 

финансирања  

Износ  Правило за додјелу  

 Трошкови директно повезани с спровођењем 

додатних активности пројеката, укључујући:   

   

Трошкови 

активности   

  

Прихватљиви директни трошкови:  

 Особље  

 Путовање и дневнице  

 Опрема  

 Роба широке потрошње и залихе  

 Подуговарање  

 Царине, порези, накнада  

 Остали трошкови  

  

Индиректни трошкови:  

Паушални износ, који не прелази 7% 

прихватљивих директних трошкова 

пројеката, прихватљив је у оквиру 

индиректних трошкова, који представљају 

опште административне трошкове корисника 

који се могу наплатити пројекту (нпр. рачуни 

за електричну енергију или Интернет, 

трошкови најма простора, трошкови сталних 

запослених, итд.)   

Стварни трошкови  Највећи износ додијељених бесповратних 

средстава:  

  

• за непрофитна европска спортска 
догађања организована током 
Европског седмице спорта у 2016.: 
300 000 ЕУР  

  

• за непрофитна европска спортска 
догађања која нису повезана с  
Европским тједном спорта у 2016.: 

500  

000 ЕУР  

  

  

Највише 80 % укупних прихватљивих 

трошкова.  

Услови: тражени буџет 

оправдан је у односу на 

планиране активност.  

  

       



 

 

  



  

 

       

 ДИО В    – ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ     

Позивају се све организације (укључујући неформалне групе) које планирају предати приједлог 
пројеката како би добиле финансијску подршку од ЕУ у оквиру програма Ерасмус+ да пажљиво 
прочитају овај одјељак који је израђен у складу с одредбама Главе VI Финансијске регулативе119  

која се примјењује на општи буџет Европске уније (даље у тексту: „Финансијска регулатива ЕУˮ) 
и с њезиним правилима примјене.   

Појединци немају право предати приједлоге пројеката у оквиру програма Ерасмус+, осим особа 
које се пријављују у име групе (од најмање четверо) младих људи активних у подручју рада с 

младима, али не нужно у контексту организације младих (даље у тексту: „неформална група 
младих људиˮ).   

 

КАКО ПОДНИЈЕТИ ПРИЈЕДЛОГ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАСМУС+?  

Како би предали приједлог пројеката у оквиру програма Ерасмус+, подносиоци морају слиједити 
четири корака описана у наставку:  

 свака организација која учествује у пријави мора се регистровати на Порталу за кориснике и 
добити Идентификациону ознаку учесника (ПИЦ). Организације/групе које су већ добиле 

ПИЦ кроз сарадњу у осталим програмима ЕУа не морају се поновно регистровати. ПИЦ 
добијен претходном регистрацијом ваљан је и за пријаве у оквиру Ерасмуса+;  

 провјерити испуњавање критерија Програма за релевантну мјеру/подручје;   

 провјерити финансијске услове;  

 попунити и предати образац захтјева.  

ПРВИ КОРАК: РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЗА УЧЕСНИКЕ   

Све организације које учествују у пријави морају бити регистроване и морају доставити своје 

основне правне и финансијске податке путем на Порталу за учеснике у подручјима образовања, 
аудиовизуелних активности, културе, грађанства и волонтирања, ако то већ нису учинили.  

Како би се могла регистровати на Портал за учеснике, особа која представља организацију (или 

неформалну групу младих људи) мора извршити сљедеће кораке:   

 отворити ЕЦАС рачун (осим ако особа која представља организацију/групу већ има рачун). 
Нови рачуни у ЕЦАС-у могу се израдити на сљедећој интернет страници: 

https://webgate.ec.evropa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

 

 приступити порталу за учеснике на 

http://ec.evropa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html и 
регистровати се у име организације /групе. На Порталу за учеснике доступне су Смјернице и 
Често постављана питања.  

Организација/група мора се само једном регистровати на порталу за учеснике. По завршетку 
регистрације, организација/група добит ће Идентификацијску ознаку учесника (ПИЦ). 

Захваљујући ПИЦ-у, који је јединствени број и нужан је за подношење приједлога, 
организација/група може попунити електронски образац пријаве за Ерасмус+ на једноставнији 

начин (тј. након уписивања ПИЦ-а на образац, подаци које је група/организација унијела фази 
регистрације аутоматски ће се приказати на обрасцу).  

 

                                                      
119 Финансијску регулативу ЕУ можете наћи на:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF   

https://webgate.ec.evropa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF


  
  

 

      
       

ДОКАЗ О ПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ И ФИНАНСИЈСКОЈ СПОСОБНОСТИ   

У тренутку регистрације организације морају учитати и сљедеће документе на Портал за 

учеснике:  

  

 образац  за  правне  особе  (може  се преузети с интернет странице Европске 

 комисије  на: 

http://ec.evropa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en

.cfm) 

 

 образац за финансијску идентификацију. Молимо попуните образац који се односи на 
државу у којој се налази банка, чак и ако је организација подносилац службено 
регистрована у другој држави (овај образац може се преузети на: 

http://ec.evropa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cf

m).  

  

За бесповратна средства која прелазе 60 000 ЕУР, подносилаци ће можда морати учитати 
посебне документе као доказ финансијске способности. За више појединости, види одјељак 

„Критерији за одабирˮ у наставку.    

Образац за финансијску идентификацију требала би предати само организација подносилац, а 
партнерске организације то нису дужне учинити.   

ДРУГИ КОРАК: ПРОВЈЕРА ИСПУЊАВАЊА КРИТЕРИЈА ПРОГРАМА   

Када развијају пројекат и прије него што затраже подршку ЕУ, организације учеснице морају 
провјерити испуњава ли пројекат сљедеће критерије: прихватљивост, искључење, одабир и 

додјелу.   

КРИТЕРИЈИ ПРИХВАТЉИВОСТИ   

Критерији прихватљивости углавном се односе на врсту пројеката и активности (укључујући, ако 
је примјењиво, организације учеснице итд.), циљну групу (нпр. положај и број укључених 

учесника) и услове за подношење захтјева за бесповратна средства за такав пројекат (нпр. 
рокови за подношење, потпуност обрасца захтјева итд.).  

Како би био прихватљив, пројекат мора испуњавати све критерије прихватљивости који се 

односе на Активност за коју се приједло гподноси. Ако пројекат не испуњава те критерије у фази 
подношења захтјева, бит ће одбијен без даљњег оцјењивања. Изузетак су случајеви активности 
мобилности и Стипендија ЈМД-а које се подржавају у оквиру Кључне мјере 1. или Кључне мјере 

2., у којима се неки критерији прихватљивости (нпр. трајање, профил учесника) могу само 
провјерити у фази спровођења пројеката или у завршној фази извјештавања (не у тренутку 
подношења пријаве). У фази подношења пријаве, од подносилаца се тражи да пријаве да ће 
пројекат испунити те критерије. Међутим, ако се покаже у фази спровођења или крајњег 

извјештавања да ти критерији нису испуњени, учесници или активност могу се сматрати 
неприхватљивима уз смањење/поврат додијељеног износа бесповратних средстава.     

Посебни критерији прихватљивости који се примјењују на сваку од активности које се спроводе 
у оквиру Водича програма Ерасмус+ описани су у дијелу Б.   

 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


  

 

       

КРИТЕРИЈИ ИСКЉУЧЕЊА   

У складу с члановима 106. и 107. Финансијске регулативе ЕУ, подносиоци ће се искључити из 
учествовања у програму Ерасмус+ ако су у једној од сљедећих ситуација:  

  

 у стечају су или у ликвидацији или њиховим пословањем управља суд, склопили су договор 

с повјериоцима, обуставили су обављање пословне дјелатности, против њих се води 

поступак који се односи на та питања, или се налазе у био којој сличној ситуацији која 

произлази из сличног поступка предвиђеног националним законодавством или прописима    

 они или особе овлаштене за застепене, одлучивање, или контролу над њима осуђени су за 
кажњиво дјело повезано с њиховим професионалним понашањем на основу правомоћне 
одлуке надлежног тијела државе чланице;  

 криви су за тешку повреду дужности доказану средствима које уговорна национална или 

извршна агенција могу образложити, укључујући на основу одлуке ЕИБ-а и међународних 
организација;  

 нису испунили обавезе које се односе на плаћање доприноса с основе социјалног осигурања 
или плаћање пореза у складу с прописима земље у којој имају пословни настан, или с онима 

у земљи уговорне националне агенције или  извршне агенције или онима у земљи у којој се 

уговор треба извршити;  

 они или особе овлаштене за застепене, одлучивање или контролу над њима осуђени су 

правомоћном пресудом за превару, корупцију, учествовање у криминалним 
организацијама, прање новца или било коју другу незакониту дјелатност која штети 

финансијским интересима ЕУ;  

 на њих се примјењује административна казна из чланка 109. ставка 1. Финансијске 

регулативе.    

  

Подносиоцима неће бити додијељена финансијска подршка, ако су, на дан поступка додјеле 

бесповратних средстава:  

 у сукобу интереса;  

 криви за погрешно приказивање података које уговорна национална или извршна агенција 

тражи као услов за учествовање у поступку набаве или ако нису доставили такве податке;  

  у једној од претходно описаних ситуација.   

  

Ови критерији искључења примјењују се на подносиоце у оквиру свих Активности програма 
Ерасмус+. Како би потврдили да нису у једној од претходно наведених ситуација, подносиоци 
захтјева за додјелу бесповратних средстава ЕУ у износу већем од 60 000 ЕУР морају доставити 
изјаву којом потврђују да нису нити у једној од ситуација наведених у чланку 106. ставу 1. и члану 

107. Финансијске Регулативе. Та изјава чини посебан дио или прилог обрасца захтјева.   

У случају приједлога који се подносе у име конзорција партнера, наведени критерији примјењују 

се на све организације које учествују у пројекту.   

У складу с члановима 106. до 109. Финансијске регулативе ЕУ, подносиоцима који су криви за 
погрешно приказивање података или нису испунили своје уговорне обавезе из претходног 

поступка додјеле бесповратних средстава може се одредити административна или финансијска 
казна.120  

Надаље, Комисија сматра да за потребе спровођења Активности обухваћених Водичем програма 

сљедеће организације јесу или би могле бити у сукобу интереса и стога нису прихватљиве за 

учествовање:   

                                                      
120 Осим за активности које спроводе националне агенције   
 



  
  

 

      
       

 национална тијела задужена за надзор националних агенција и спровођење програма 
Ерасмус+ у својој држави: не могу се пријавити или учествовати нити у једној Активности 
којом управља национална агенција у било којој од држава, али може се пријавити (као 
подносилац или партнер) за учествовање у активностима којима управља Извршна агенција 

или ГУ ЕАЦ, осим ако је то изричито искључено за предметну Активност (како је наведено у 
дијелу Б водича);  

 националне агенције или одјељења националних агенција правних тијела чија је активност 
изван подручја надлежности националних агенција не могу се пријавити нити учествовати 

ни у једној од активности које се спроводе путем овог водича;    

 структуре или мреже које су утврђене или одређене у оквиру програма Ерасмус+ или у 
Годишњем програму рада Комисије који је донесен за спровођење програма Ерасмус + за 

примане финансијског доприноса од Комисије у оквиру спровођења програма Ерасмус+, 

чији је домаћин правна особа која је такође домаћин националне агенције, не могу 

подносити приједлог или учествовати у мјерама којима управљају националне агенције за 

Ерасмус' у било којој држави већ се могу пријавити за учествовање (као подносилаци или 
партнери) у мјерама којима управља Извршна агенција или ГУ ЕАЦ, осим ако је то посебно 
искључено за предметну мјеру (како је наведено у дијелу Б водича); морају моћи показати 

прије додјеле бесповратних средстава или уговора да нису у сукобу интереса јер су 

предузеле привремене мјере или зато што је њихово унутрашње устројство такво да постоји 
јасна подјела интереса. Надаље, морају бити утврђени трошкови и приходи сваке мјере или 

активности за које се додјељују средства ЕУ. Одлуку о томе да нема сукоба интереса доноси 
Извршна агенција из ГУ ЕАЦ, под властитом одговорношћу, којој подносе приједлог:  

 правне особе које су домаћини националних агенција Ерасмуса+, али се баве другим 

активностима унутар или изван опсега програма Ерасмус+, или тијела повезана с тим 

правним особама, не могу се пријавити за учествовање у било којој мјери којом управљају 

националне агенције у било којој држави, али се могу пријавити за учествовање у мјерама 

којима управља извршна агенција или ГУ ЕАЦ, осим ако је то изричито искључено за 
предметну мјеру (како је наведено у дијелу Б водича). Међутим, прије додјеле бесповратних 

средстава или уговора морају моћи доказати да нису у сукобу интереса јер су подузеле 

привремене мјере или зато што је њихово унутарње устројство такво да постоји јасна подјела 

интереса (нпр. раздвојени рачуни, раздвојено извјешћивање и доношење одлука, мјере за 
спрјечавање приступа повјерљивим информацијама). Надаље, морају бити утврђени 
трошкови и приходи сваке мјере или активности за које се додјељују средства ЕУ. Одлуку о 

томе да нема сукоба интереса доноси Извршна агенција из ГУ ЕАЦ, под властитом 
одговорношћу, којој подносе приједлог.  

На крају како је детаљно описано у споразуму о додјели бесповратних средстава, подносиоци и 
корисници који су давали лажне изјаве, направили материјалне погрешке или неправилности 
или је утврђено да крше своје уговорне обавезе могу бити кажњени новчаном казном или 

искључени из свих бесповратних средстава која се финансирају из буџета Европске уније на 
највише пет година од датума када је утврђена повреда потврђена у контрадикторном поступку. 

То се период може продужити на 10 година у случају поновне повреде у року од пет година од 

наведеног датума (видјети такође одјељак „Новчане казнеˮ овог водича).  

КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР   

Путем критерија за одабир, национална или извршна агенција оцјењују финансијску и 
оперативну способност подносилаца за спровођење предложеног пројеката.   

  



  

 

       

  

ФИНАНСИЈСКА СПОСОБНОСТ   

Финансијска способност значи да подносилац има стабилна и довољна финансијска средства за 

одржавање својих активности за вријеме периода спровођења пројеката или године у којој су 
бесповратна средства додијељена и учествовати у финансирању активности. 

Провјера финансијске способности не примјењује се на:   

 јавна тијела121;  

 међународне организације. 

 

У случају захтјева за бесповратна средства које су поднијеле друге врсте организација (тј. оне 
које нису претходно наведене) и који не прелазе 60 000 ЕУР; подносиоци морају доставити изјаву 
да имају финансијску способност за спровођење пројеката. Та изјава чини посебан дио обрасца 

захтјева.    

У случају захтјева за бесповратна средства ЕУ које подносе друге врсте организација и који 

прелазе 60 000 ЕУР, осим изјаве, подносилац мора доставити сљедеће документе путем Портала 
за учеснике:   

 за активности којима управљају националне агенције: рачун добити и губитка корисника и 

биланцу за посљедњу финансијску годину која је закључена;  

 за активности којима управља извршна агенција: образац о финансијској способности, те 

рачун добити и губитка корисника и биланцу за посљедње двије финансијске године које су 

закључене;  

 за тијела која не могу доставити горе наведене документе јер су новооснована, финансијску 
изјаву или изјаву о осигурању у којој је наведено да професионални ризици подносиоца могу 
замијенити наведене документе.  

  

Организације морају учитати те документе на Портал за учеснике у тренутку регистрације на 

порталу (види одјељак: „Први корак: Регистрација на Порталу за учесникеˮ) или до рока 

прописаног за посебну мјеру Ерасмуса+.  

У случају сумње у финансијску способности било које од организација учесница укључених у 

пројекат, када се приједлог подноси у име конзорција партнера, национална или извршна 
агенција могу тражити исте документе од организација учесница.     

Ако се захтјев односи на бесповратна средства за пројекат чији износ прелази 750 000 ЕУР, 

може се тражити извјештај о ревизији коју је обавио овлаштени вањски ревизор. У том 

извјештају морају бити потврђена финансијска извјештаја посљедње доступне финансијске 

године.   

Ако, након анализе тих докумената, национална или извршна агенција закључи да потребна 
финансијска способност није доказана или није задовољавајућа, она може:  

 затражити додатне информације;  

 понудити уговор или одлуку о бесповратним средствима с предфинансирањем обухваћеним 
финансијским гаранцијама;   

 понудити уговор или одлуку о бесповратним средствима без предфинансирања или са 
смањеним предфинансирањем;   

 понудити уговор или одлуку о бесповратним средствима с предфинансирањем на 

основу неколико рата;  

                                                      
121 Укључујући школе, установе високог образовања и организације у подручју образовања, оспособљавања, младих 

и спорта које су у посљедње двије године оствариле  50 % годишњег прихода из јавних извора те се за њих сматра да 

имају потребну финансијску, стручну и административну способност да спроведу активности у оквиру Програма 
 



  
  

 

      
       

 одбити захтјев.  

ТЕХНИЧКА И СТРУЧНА СПОСОБНОСТ   

Техничка и стручна способност значи да подносилац има нужну стручну способност и 
квалификације за спровођење предложеног пројеката. Подносиоци морају доставити изјаву да 

имају техничку и стручну способност за спровођење пројеката. Осим тога, ако је тако прописано 

у обрасцу захтјева и ако бесповратна средства премашују 60 000 ЕУР, од подносиоца се може 
тражити да доставе животописе кључних особа укључених у спровођење пројеката као доказ 
потребне стручне способности или неке друге додатне документе као што су:  

 попис релевантних публикација главног тима;  
 попис свих пријашњих пројеката и проведених активности који су у вези с дотичним 

подручјем политике или том специфичном активности.  

  

  

КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ   

На основу критерија за додјелу национална или извршна агенција могу оцјењивати квалитет 

приједлога пројеката достављених у оквиру програма Ерасмус+.  

У оквиру ограничења буџета доступног за сваку Активност, бесповратна средства додјељују се 

оним пројектима који испуњавају критерије квалитете на најбољи начин.   

Сви критерији за додјелу који се примјењују на сваку од активности које се спроводе путем 
Водича програма Ерасмус+ описани су у дијелу Б.  

ТРЕЋИ КОРАК: ПРОВЈЕРА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛОВА   

ВРСТЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА   

Бесповратна средства могу бити сљедећа122:  

 поврат одређеног дијела прихватљивих трошкова: нпр. износ додијељен у оквиру 
Стратешких партнерства за покривање додатних трошкова повезаних са учествовањем особа 

с посебним потребама;  

 поврат на основу доприноса јединичним трошковима: нпр. износ додијељен за појединачну 

подршку у оквиру пројеката мобилности у подручју образовања, оспособљавања и младих;  

 фиксни износи: нпр. износ додијељен као допринос спровођењу додатних активности у 
оквиру пројеката Jean Monnet;    

 паушални износи: нпр. износ додијељен за покривање индиректних трошкова за профитна 
спортска догађања;   

 комбинација наведених  

  

Механизмом финансирања који се примјењује у оквиру програма Ерасмус+ у већини случајева 

исплаћују се бесповратна средства заснована на поврату на основу доприноса јединичним 
трошковима. Тим се врстама бесповратних средстава помаже подносилацима да 
израчунавањеају затражени износ бесповратних средстава и олакшава стварно финансијско 

планирање пројеката.   

                                                      
122  ОДЛУКА КОМИСИЈЕ Ц (2013)8550 од 4. децембра 2013. о „Кориштењу паушалних износа, поврату на основу 

јединичних трошкова и паушалном финансирању у оквиру програма „Ерасмус+ 
ˮ(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf)  

  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf


  

 

       

Како бисте сазнали која се врста бесповратних средстава примјењује на сваку ставку 

финансирања у оквиру сваке активности програма Ерасмус+ обухваћене овим водичем, 
погледајте ступац „Механизам финансирањаˮ у табели „Правила финансирањаˮ у дијелу Б.   

НАЧЕЛА КОЈА СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЕУ   

НЕМОГУЋНОСТ РЕТРОАКТИВНЕ ИСПЛАТЕ   

Бесповратна средства ЕУ не могу се додијелити ретроактивно за пројекте који су већ довршени.    

Бесповратна средства ЕУ могу се додијелити за пројекат који је већ започео само када 
подносилац може доказати да је потребно започети с спровођењем пројеката прије 
потписивања уговора о додијели бесповратних средстава или прије обавјештењеи о одлуци о 
додјели бесповратних средстава. У таквим случајевима, расходи прихватљиви за финансирање 

или догађање које се финансира не смију настати прије датума подношења захтјева.   

Ако подносилац започне с спровођењем пројеката прије потписивања уговора о додјели 

бесповратних средстава или достављања обавјештење и о одуци о додјели бесповратних 
средстава, ризик сноси подносилац. 

НЕКУМУЛАТИВНА ДОДЈЕЛА   

За сваки пројекат који се финансира на нивоу ЕУ може се добити само једно бесповратно 

средство из буџета ЕУ за било којег корисника. Ни у којим се околностима исти трошкови не 
финансирају два пута из буџета Европске уније.     

Како би се избјегао ризик двоструког финансирања, подносилац мора у одговарајућем одјељку 
обрасца захтјева навести изворе и износ било којег другог финансирања које је добио или за које 

се пријавио у години, без обзира ради ли се о истом пројекту или о неком другом пројекту, 

укључујући оперативна бесповратна средства.     

Захтјеви који су исти или врло слични – које је поднио исти подносилац или други партнери у 

истом конзорцију – подлијежу посебној оцјени како би се искључио ризик двоструког 

финансирања. Захтјеви које исти подносилац или конзорциј подноси два или више пута истој 

Агенцији или различитим агенцијама бит ће одбијени. Ако други подносиоци или конзорцији 

подносе исте или врло сличне захтјеве, ти ће захтјеви бити пажљиво провјерени и могу бити 
одбијени на истој основи.   

НЕОСТВАРИВАЊЕ ДОБИТИ И СУФИНАНСИРАЊЕ   

Бесповратна средства Европске уније не смију имати сврху стварања добити у оквиру пројеката 

који спроводи корисник. Добит се дефинише као вишак примитака у односу на прихватљиве 

трошкове корисника у тренутку подношења захтјева за плаћање коначног износа 147. Начело 

неостваривања добити не примјењује се на бесповратна средства додијељена у облику 

финансирања јединичног трошка, паушалног износа или по фиксној стопи, укључујући 
стипендије, нити на захтјеве за бесповратна средства која не прелазе 60 000 ЕУР. За потребе 
израчунавањеа добити која је остварена бесповратним средствима не узимају се у обзир 

доприноси у нарави.  

Надаље, бесповратна средства ЕУ представљају подстицај за спровођење пројеката који не би 
био изведив без финансијске подршке ЕУ-а и заснива се на начелу суфинансирања. 
Суфинансирање значи да се бесповратним средствима ЕУ не могу финансирати сви трошкови 
пројеката; пројекат се мора финансирати из извора суфинансирања који нису бесповратна 
средства ЕУ.   

Када се бесповратна средства ЕУ исплаћују у облику финансирања јединичног трошка, 

паушалног износа или фиксне стопе – то је случај за већину Активности обухваћених овим 



  
  

 

      
       

водичем – Комисија унапријед осигурава примјену начела неостваривања добити и 
суфинансирања приликом утврђивања стопе или постотака таквих јединица, паушалних износа 
или фиксних стопа. Поштовање неостваривања добити и суфинансирања генерално се 
подразумијева и стога подносиоци не морају доставити информације о изворима финансирања 

који нису бесповратна средства ЕУ-а нити морају оправдати трошкове спровођења пројеката.   

Међутим, исплатом бесповратних средстава повратом на основу доприноса јединичним 
трошковима, паушалних износа или фиксне стопе не доводи се у питање право приступа 
законској евиденцији корисника. Ако се приликом провјера или ревизије утврди да 

финансирани догађај није извршен (нпр. активности пројеката нису проведене у складу с 
одобреним у фази подношења захтјева, учесници нису учествовали у активности итд.) и 
кориснику су бесповратна средства неоправдано исплаћена повратом на основу доприноса 
јединичним трошковима, паушалног износа или фиксне стопе, национална или извршна 

агенција имају право на поврат износа бесповратних средстава. Осим тога, ако извршене 

активности или остварени резултати нису довољне квалитете, бесповратна средства могу се 
смањити дјелимично или у потпуности чак и ако су активности проведене и ако су прихватљиве.  

Осим тога, у статистичке сврхе и сврхе надзора, Европска комисија може спроводити анкете на 
узорцима корисника у циљу израчунавањеа стварних трошкова који настају у пројектима који се 

финансирају повратом на основу доприноса јединичним трошковима, паушалних износа или 
фиксне стопе.   

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈУ НА 

ОСНОВУ ОДРЕЂЕНОГ ДИЈЕЛА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА   

Када се бесповратна средства исплаћују као поврат одређеног дијела прихватљивих трошкова, 

примјењују се сљедеће одредбе:  

ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ   

Бесповратна средства ЕУ не смију прелазити укупан износ који је национална агенција или 
Извршна агенција утврдила у тренутку одабира пројеката на основу процијењених прихватљивих 

трошкова наведених у обрасцу захтјева.  Прихватљиви трошкови су трошкови који су стварно 
настали кориснику бесповратних средстава који испуњује сљедеће критерије:    

  

 настали су за вријеме спровођења пројеката, осим трошкова који се односе на завршна 
извјештаја и потврде о ревизији;      

 наведени су у процијењеном укупном буџету пројеката;  

У ту сврху, примитци су ограничени на приход који настаје спровођењем пројеката, као што су 

финансијски доприноси које су донатор посебно намијенили за финансирање прихватљивих 

трошкова. Претходно дефинисана добит (или губитак) стога представља разлику између:  

 оквирно прихваћеног износа бесповратних средстава, прихода који је настао 

спровођењем активности и финансијских доприноса које су донатор намијенили за 
финансирање прихватљивих трошкова, и  

 прихватљивих трошкова који су настали кориснику.    

Осим тога, настала добит мора се вратити. Национална агенција или Извршна агенција имају 

право на поврат постотка добити који одговара доприносу Уније прихватљивим трошковима који 

су кориснику стварно настали за вријеме спровођења активности. За активности у којима су 
бесповратна средства у облику поврата одређеног дијела прихватљивих трошкова биће 

наведена додатна појашњења о израчунавању добити.    

 нужни су за спровођење пројеката који је предмет бесповратних средстава;  



  

 

       

 могу се утврдити и провјерити, посебно јер су унесени у књиговодствену евиденцију 

корисника и утврђују се на основу примјењивих рачуноводствених стандарда државе у којој 
корисник има пословни настан и у складу с уобичајеном праксом трошковног рачуноводства 
корисника;  

 у складу су са захтјевима примјењивог порезног и социјалног законодавства;   

 разумни су, оправдани и у складу с начелом доброг финансијског управљања, посебно у вези 
с економичношћу и учинковитошћу.  

 нису обухваћени бесповратним средствима ЕУ у облику доприноса јединичним трошковима, 
паушалних или фиксних износа финансирања.  

  

Сљедеће категорије трошкова такође се сматрају прихватљивима:   

 трошкови који се односе на гаранцију за предфинансирање које је доставио корисник 
бесповратних средстава, ако национална или Извршна агенција тражи ту гаранцију;   

 трошкови који се односе на вањску ревизију ако је таква ревизија потребна као подршка 
захтјевима за плаћање националне или извршне агенције;  

 трошкови амортизације, под условом да их је стварно направио корисник.   

  

Корисникови поступци унутрашњег рачуноводства и ревизије морају омогућавати директно 

усклађивање пријављених расхода и прихода пројеката с одговарајућим рачуноводственим 
извјешћима и пратећом документацијом.    

  

Порез на додатну вриједност (ПДВ)  

Порез на додатну вриједност сматрат ће се прихватљивим трошком само ако у складу с 

националним законодавством о ПДВ-у није могућ поврат. 123  Једина се изузетак односи на 
активности или трансакције у којима државе, регионална и локална тијела власти и друга јавна 

тијела дјелују као јавна тијела149. Осим тога:  

 одбитни ПДВ који није стварно одбијен (због националних услова или због непажње 
корисника) није прихватљив;    

 Директива о ПДВ-у не примјењује се на државе изван ЕУ. Организације из партнерских 
држава могу бити ослобођене плаћања пореза (укључујући ПВД), пристојби и накнада ако је 

потписан споразум између Европске комисије и партнерске државе у којој организација има 
пословни настан.  

  

Прихватљиви индиректни трошкови  

За одређен врсте пројеката (за појединости о правилима финансирања за Активности погледајте 

дио Б овог водича), паушални износ који не прелази 7% прихватљивих директних трошкова 
пројеката прихватљив је у оквиру индиректних трошкова, који представљају опште 
административне трошкове корисника (нпр. рачуни за електричну енергију, трошак најма 

простора, трошкови сталних запосленика итд.) који се могу наплатити из пројеката.   

Индиректни трошкови не могу укључивати трошкове унесене под другом ставком буџета. 

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако корисник већ прима оперативна бесповратна 
средства из буџета Европске уније (на примјер, у оквиру позива на подношење приједлога за 
сарадњу цивилног друштва у оквиру програма Ерасмус+).  

НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ   

Сљедећи се трошкови не сматрају прихватљивим трошковима:   
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 поврат на капитал;  

 накнаде за дуг и сервисирање дуга;  

 средства за покривање губитака или отплату дуга;  

 дуговане камате;  

 сумњиви дугови;  

 курсни губици;  

 ПДВ, када је могућ поврат у складу с примјењивим националним законодавством о ПДВ-у 
(види претходни одјељак о Порезу на додану вриједност);   

 трошкови које пријавио корисник и који су обухваћени другим пројектом или програмом 
рада који добива бесповратна средства ЕУ (види исто одломак о прихватљивим 
индиректним трошковима);  

 претјерани или неразумни расходи;  

 у случају најма или закупа опреме, трошак могућности откупа на крају најма или закупа;   

 трошкови отварање или вођења банковних рачуна (укључујући трошкове преноса из 
националне агенције или Извршне агенције које наплаћује банка корисника).  

 

ПРИХОД   

Подносилац мора навести у обрасцу захтјева допринос из других извора осим бесповратних 
средстава ЕУ. Вањско суфинансирање може бити у облику властитих средстава корисника, 
финансијских доприноса из трећих држава или прихода насталог током спровођења пројеката. 

Ако, у тренутку завршног извјештаја и захтјева за плаћање коначног износа, постоје докази да 

постоји вишак прихода у односу на прихватљиве трошкове настале током спровођења пројеката, 

национална агенција или Извршна агенција имају право на поврат постотка добити који одговара 
доприносу Уније прихватљивим трошковима који су кориснику стварно настали током 

спровођења пројеката. Ова се одредба не примјењује на пројекте којима се траже бесповратна 
средства која не прелазе 60 000 ЕУР.   

Доприноси у нарави не сматрају се могућим извором суфинансирања.   

ЧЕТВРТИ КОРАК: ПОПУНИТИ И ПРЕДАТИ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА   

Када траже бесповратна средства ЕУ у оквиру програма Ерасмус+, подносиоци морају 

користити посебне обрасце за сваку активност који су доступни на интернет страници Европске 

комисије, националних агенција или Извршне агенције (за контактне податке види Прилог IV 

овом водича).    

У случају пројеката који се подносе у име конзорција, организација координатор или група 

доставља један захтјев за цијели пројекат у име свих организација учесница. Пријава се мора 

доставити одговарајућој националном или Извршној агенцији (види одјељке „гдје се пријавитиˮ 

за сваку Активност, у дијелу Б овог водича).    

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА   

Е-ОБРАСЦИ НА ИНТЕРНЕТУ   

За већину активности Програма подносиоци морају захтјев предати путем интернета 
одговарајућој националној агенцији или Извршној агенцији користећи исправан електронски 

образац и морају укључити све тражене прилоге.    

Електронски образац мора бити попуњен на једном од службених језика који се говоре у 

државама учесницама у програму. У случају активности којима Извршна агенција управља на 



  

 

       

централизованом нивоу, подносиоци морају попунити образац на једном од службених језика 

ЕУ.   

  

За више информација погледајте смјернице о томе како попунити и предати електронски 
образац. У овим су смјерницама такође наведени подаци о томе што чинити у случају техничких 

проблема. Они су доступни на интернет страницама Националних агенција (посебне за 

децентрализоване Активности), Извршне агенције (посебне за централизоване Активности) и 
Европске комисије.   

Ако је исти захтјев предат више пута у истом кругу одабира истој националној агенцији или 

Извршној агенцији, национална агенција или Извршна агенција увијек узима у обзир посљедњу 
ваљану верзију предану прије истека рока. Захтјеви који се шаљу поштом, курирском службом, 
факсом или е-поштом неће бити прихваћени. Ако иста организација или конзорциј више пута 

предају исте или врло сличне захтјеве различитим агенцијама, сви ће захтјеви бити аутоматски 

одбијени (види одјељак о некумулативној додјели).  

ОБРАСЦИ ЗАХТЈЕВА НА ПАПИРУ   

За неке централизоване Активности Програма не могу се предавати електронски обрасци. За те 

се активности захтјеви морају слати поштом (датум на печату) или курирском службом (датум 

примитка у курирску службу) Извршној агенцији (види податке за контакт у Прилогу IV овом 
водичу). Захтјеви послани факсом или е-поштом неће бити прихваћени.   

Подносиоци захтјева не могу уносити промјене у захтјев за бесповратна средства након рока за 
подношење захтјева.  

ПОШТУЈТЕ РОК   

Захтјев мора бити предат прије рока утврђеног за сваку Активност. Рокови за подношење 

пројеката наведени су за сваку Активност у дијелу Б „Критерији прихватљивостиˮ овог водича.  

  

Напомена: без обзира на датум рока, рок за подношење електронских образаца је 12:00 

(подне по бриселском времену). Подносиоци с пословним настаном у државама које се 

налазе у другој временској зони требају пазити на временске разлике како би избјегли 
одбацивање захтјева.   

 

ШТА СЛИЈЕДИ НАКОН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА?  

Сви захтјеви које заприме националне агенције или Извршна агенција пролазе кроз поступак 
оцјењивања.   

ПОСТУПАК ОЦЈЕЊИВАЊА   

Приједлоге пројеката оцјењује национална агенција или Извршна агенција која је запримила 
захтјев, искључиво на основу критерија утврђених у овом водичу. Оцјењивање подразумијева:   

 формалну провјеру испуњавања критерија прихватљивости и критерија за искључење;   

 оцјену квалитете како би се оцијенио степен до којег организације учеснице испуњавају 

критерије за одабир (нпр. техничка и финансијска способност) и испуњава ли пројекат 
критерије за додјелу. Такво оцјењивање квалитете у већини случајева обавља се уз подршку 

независних стручњака.  

Стручњаци своје оцјењивање заснивају на смјерницама које је развила Европска комисија. Те 
смјернице доступне су на интернет страницама Европске комисије и агенција које су одговорне 
за управљање пројектима Ерасмус+.   



  
  

 

      
       

 провјеру постоји ли ризик од двоструког финансирања. Ако је потребно, таква се 
провјера обавља у сарадњи с другим агенцијама или другим заинтересованим 

странама.  

  

Национална или извршна агенција именује одбор за оцјењивање који ће надзирати управљање 
цијелим поступком одабира. На основу оцјене стручњака, одбор за оцјењивање успоставља 
попис пројеката који се предлажу за одабир.  

У односу на јачање способности у подручју високог образовања, Извршна агенција успоставља 

ранг листу прихватљивих приједлога по регији прихватљиве партнерске државе свијета (видјети 
одјељак „Прихватљиве државеˮ у дијелу А овог водича). Одбор за оцјењивање одабраће међу 
приједлозима с највећим бројем бодова оне који улазе у ужи избор и које ће различите 
заинтересоване стране у прихватљивим партнерским државама (као што су делегације ЕУ, 
министарства образовања, националне канцеларије за Ерасмус+, националне или регионалне 

организације и тијела) преиспитати у односу на релевантност и изведивост пројеката у локалном 

контексту, односно:  

• важност циљева пројеката за реформу и модернизацију система високог образовања у 
партнерској држави;  

• важност приједлога пројеката за одређене потребе и ограничења изведивости у 
партнерској држави/државама или регијама (укључујући синергију с другим 

иницијативама и избјегавање удвостручавања);  

• степен до којег се пројектом задовољавају потребне одређеног корисника за јачање 

способности.  

За активности обухваћене овим водичем, за вријеме поступка оцјењивања од подносилаца се 

може тражити да доставе додатне информације или да објасне пратеће документе достављене 
у вези са захтјевом, под условом да те информације или објашњења битно не мијењају 

приједлог. Додатне информације и објашњења посебно су оправдани у случају очитих 

административних грешака подносиоца или у случајевима када – за пројекте који се финансирају 
на основу уговора за више корисника – недостаје један или више мандата партнера (за уговоре 
о више корисника, види одјељак „Уговор о додјели бесповратних средстава/одлукаˮ).   

КОНАЧНА ОДЛУКА   

На крају поступка оцјењивања, национална или Извршна агенција одлучује о пројектима који ће 

се додијелити на основу:  

  

 ранг листе коју предлаже одбор за оцјењивање;  

 доступног буџета за било коју мјеру (или активност у оквиру те мјере)    

 и, осим тога, за јачање способности у високом образовању, одлука се доноси на 

основу:   

• резултата поступка савјетовања (видјети претходни текст);    

• буџета доступног за одређену регију свијета, како је утврђено у финансијским 
инструментима за  вањско дјеловање ЕУ;  

• потребе за постизањем географске равнотеже унутар регије у смислу броја пројеката по 
држави, у оквиру ограничења доступног буџета и под условом да је загарантован 
довољан квалитет;    

• потребе осигурати да су укупним резултатима одабира обухваћени приоритети мјере.  

  

По окончању поступка одабира, документи за пријаву и попратни материјали не шаљу се натраг 
подносиоцу, без обзира на резултат поступка.  



  

 

       

  

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДЛУКАМА О ДОДЈЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА   

Оквирни календар за обавјештавање о резултатима одабира у оквиру сваке Активности наведен 
је у одјељку „Рокови пројекатног циклуса и начини плаћањаˮ.  

ШТА СЕ ДОГАЂА АКО ЈЕ ЗАХТЈЕВ ОДОБРЕН?  

УГОВОР О ДОДЈЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА/ОДЛУКА   

Ако је пројекат одабран за додјелу бесповратних средстава у оквиру програма Ерасмус+:  

 одлука од одјели бесповратних средстава – коју доноси Извршна агенција – доставља се 
подносиоцу одабраног пројеката. По примању одлуке или обавјештења о одлуци, 
подносилац постаје корисник бесповратних средстава ЕУ и може почети с спровођењем 
пројеката124;  

 потписује се уговор о додјели бесповратних средстава између националне или Извршне 
агенције која је одабрала пројекат и подносиоца. Подносилац добија уговор о додјели 
бесповратних средстава који потписује његов правни заступник и враћа га националном 

агенцији или Извршној агенцији. Национална или Извршна агенција уговор потписује задња. 

Када уговор потпишу обје странке, подносилац постаје корисник бесповратних средстава ЕУ 

и може почети с спровођењем пројеката151.   

Зависно од врсте Активности, уговори о додјели бесповратних средстава могу бити у облику 

уговора с једним корисником, у којима је подносилац једини корисник, или уговора с више 

корисника, када сви партнери конзорција постају корисници уговора. Међутим, све друге 

организације које учествују у пројекту (сукорисници) потписују уговор о мандату којим се на 
организацију корисницу преноси одговорност да дјелује као главни корисник. У начелу се 

мандати сваког партнера подносиоца морају навести у фази подношења пријаве. Ако се ти 
мандати достављају у каснијој фази, морају постати доступни најкасније у тренутку потписивања 

уговора о додјели бесповратних средстава.   

Напомена: Мандате не морају имати партнерске организације у другим државама у којима се не 
налази организација подносилац у случају пројеката мобилности за студенте и наставно особље 
установа високог образовања, пројеката мобилности за ученике и особље у ВЕТ-у и пројеката 

мобилности за особље за образовање одраслих. Међутим, организације чланице националних 
конзорција у подручју високог образовања, ВЕТ-а и образовања одраслих морају доставити свој 

мандат организацији подносиоци захтјева.  

Изузетно ће, у случају Стратешких партнерстава само за школе, свака организација учесница 
укључена у одабрани пројекат потписати засебан уговор (с једним корисником) о бесповратним 

средствима – посебан за њен дио бесповратних средстава – с националном агенцијом у својој 
држави.    

Предлошци уговора о бесповратним средствима и одлука о додјели бесповратних средстава које 

се користе у оквиру програма Ерасмус+ биће доступни за вријеме године на интернет страници 
Европске комисије и Извршне агенције.    

Оквирни рокови за примање уговора о додјели бесповратних средстава и одлука у оквиру сваке 
активности наведени су у одјељку „Рокови у оквиру трајања пројеката и начини плаћањаˮ у 
наставку.  

                                                      
124 За изузетак од тога правила, види одјељак „Немогућност ретроактивне исплатеˮ овог водича 

 151 Види претходну биљешку 

  



  
  

 

      
       

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА   

Прихватање захтјева не представља обвезу додјеле износ средстава који је једнак износу који је 
затражио подносилац. Тражена средства могу се смањити на основу посебних финансијских 

правила која се примјењују на одређену мјеру.  

  

Додјела бесповратних средстава у одређеном кругу одабира не значи право на додјелу у 
накнадним круговима.   

  



  

 

       

Треба напоменути да је износ предвиђен у уговору највећи износ који није могуће повећавати, 

без обзира на то је ли корисник затражио већи износ.   

Средства која исплаћује Извршна агенција или национална агенција морају бити утврђена у 

оквиру рачуна или подрачуна који је који је корисник навео за платање бесповратних средстава.  

ПОСТУПЦИ ПЛАЋАЊА   

Зависно од врсте Активности, трајању уговора/одуке о додјели бесповратних средстава и 

процјени финансијског ризика, пројекти који се подржавају у оквиру програма Ерасмус+ 

подложни су различитим поступцима плаћања.      

Осим за прву исплату предфинансирања, друга плаћања или поврати врше се на основу анализе 
извјештаја или захтјева за плаћање које доставља корисник (предлошци тих докумената биће 

доступни током године на интернет страницама националних агенција и Извршне агенције).  

Поступци плаћања који се примјењују у оквиру програма Ерасмус+ описани су у наставку.     

ПЛАЋАЊЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА   

Износ предфинансирања уплаћује се на рачун корисника у року од 30 дана од датума када су 
двије странке потписале уговор о додјели бесповратних средстава или када је корисник 

обавијештен о одлуци о додјели бесповратних средстава те када су, ако је примјењиво, 
запримљене одговарајуће гаранције (види одјељак „Финансијска гаранцијаˮ). Сврха је 

предфинансирања да кориснику осигурава почетна средства Национална агенција или Извршна 
агенција могу одлучити подијелити износ првог предфинансирања на неколико рата ако се 
сматра да финансијска способност корисника није довољна. Оне такође могу одлучити смањити 

износ предфинансирања или га уопште не исплатити.  

ДАЉЕ ИСПЛАТЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА   

У оквиру неких Активности, кориснику ће се уплатити двије – и у неким случајевима три –   рате 
предфинансирања у року од 30 дана од датума када национална или Извршна агенција заприми 

захтјев за исплатом додатног предфинансирања или у року од 60 календарских дана ако је 
захтјев за исплатном додатног предфинансирања попраћен извјештајм о напретку. Те се исплате 
додатних износ предфинансирања могу затражити када је искориштено барем 70% претходне 
исплате предфинансирања. Ако се у изјави о кориштењу претходних плаћања предфинансирања 

види да је мање од 70% претходних исплата предфинансирања искориштено за покривање 
трошкова активности, износ новог предфинансирања које се плата смањује се за разлику између 
прага од 70% и искориштеног износа, зависно од врсте мјере.   

ПРИВРЕМЕНИ ИЗВЈЕШТАЈ (ИЛИ ИЗВЈЕШТАЈ О НАПРЕТКУ)   

У оквиру неких активности, корисници морају доставити привремени извјештај/извјештај о 
напретку у спровођењу пројеката и у неким случајевима њиме попратити захтјев за додатним 

износом предфинансирања. Привремени извјештај/извјештај о напретку мора се доставити до 

рока наведеног у уговору/одлуци о додјели бесповратних средстава.    

ПЛАЋАЊЕ ИЛИ ПОВРАТ ИЗНОСА   

Износ коначног плаћања кориснику утврђује се на основу завршног извјештаја које се доставља 
до рока наведеног у уговору/одлуци о додјели бесповратних средстава. Ако а) догађања за која 
су додијељена бесповратна средства не спроводе се или се спроводе другачије од планираног 
или б) прихватљиви трошкови који су стварно настали кориснику нижи су од планираних 



  
  

 

  

трошкова у фази подношења захтјева или в) квалитетс остварених активности/резултата 
недовољног је квалитета, могуће је размјерно смањити износ средстава или, ако је примјењиво, 

од корисника се може тражити да врати износ који је већ примио у облику износа 
предфинансирања.   

  

У оквиру неких Активности, национална или Извршна агенција преноси 100 % додијељених 

бесповратних средстава додијељених путем рата предфинансирања. У таквим случајевима није 
потребно платити коначан износ. Међутим, ако – на основу завршног извјештаја које доставља 
корисник до рока наведеног у уговору о додјели бесповратних средстава - а) догађања за која су 
додијељена бесповратна средства не спроводе се или се спроводе другачије од планираног или 

б) прихватљиви трошкови који су стварно настали кориснику нижи су од планираних трошкова у 

фази подношења захтјева или в) квалитета остварених активности/резултата недовољне је 
квалитете, корисник не мора вратити вишак износа који је већ запримио у облику износа 

предфинансирања.   

У начелу се завршно плаћање или захтјев за поврат достављају у року од 60 дана од примања 
завршног извјештаја.   

Више информација о начинима плаћања који се примјењују на сваку Активност може се пронаћи 
у одјељку „Рокови у оквиру трајања пројеката и начини плаћањаˮ у наставку.  

НОВЧАНЕ КАЗНЕ     

Корисницима централизованих мјера којима је утврђена тешка повреда уговорних обавеза 
може се одредити новчана казна која представља 2 % до 10 % укупне вриједности додијељених 

бесповратних средстава Та се стопа може повећати на 4 % до 20 % у случају учесталих повреда у 
року од пет година од датума када је утврђена повреда, како је утврђено након парничног 

поступка с корисником.   
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РОКОВИ У ОКВИРУ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКАТА И НАЧИНИ ПЛАЋАЊА    

    Рокови у оквиру трајања пројекта Начини плаћања 
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 Оквирни датум 
обавјештењеи о 

одлуци о 
додјели 

бесповратних 
средста- 

ва   

Оквирни датум 
за потписивање 

уговора о  
додјели 

бесповратних 

средстава  

Датум коначне 

исплате/захтјев за 

поврат износа   

Број 

предфинансирања  

Привремено/техничко 

извјештај   

% 
бесповратних 
представа 
исплаћен у  

разним 

фазама  

КА1 – Мобилност 
студената и особља 
у систему високог 

обра- 
зовања  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 

датума када НА 

заприми завршни 

извјештај  

2  Не  

Предфин.: 
80%20%  

Преост. износ:  

0%  

КА1 – Остале врсте 

мобилности  

(ВЕТ, школско 

образовање, 

образовање 

одраслих и млади)  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 

датума када НА 

заприми завршни 

извјештај  

1  Не  

Предфин.: 80%  

Преост. износ:  

20%  

КА1 – Велика 

догађања Европске 

волонтерске службе   

5 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

6 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај 

1  Не  

Предфин.: 80%  

Преост. износ:  

20%  

КА1 – Здружени 

дипломски студији 

Ерасмус Мундус  

5 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

6 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

Није предвиђена 

коначна исплата  
3  Не  

Предфин.: 
25%50%-25%  

Преост. износ:  

0%  

КА2 – Стратешка 

партнерства у 

трајању до 2 године  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

5 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 

датума када НА 

заприми завршни 

извјештај  

1  Да  

Предфин.: 80%  

Преост. износ:  

20%  
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КА2 – Стратешка 

партнерства у 

трајању од 2 до 3 

године  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

5 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 

датума када НА 

заприми завршни 

извјештај  

2  Да  

Предфин.: 
40%40%  

Преост. износ:  

20%  

КА2 Удружења 

знања и секторских 

вјештина  

5 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

7 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

2  Да  

Предфин.: 
40%40%  

Преост. износ:  

20%  

КА2 – Јачање 

способности у 

подручју високог 

образовања  

6 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

7 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

1  Да  

Предфин.: 50%  

Преост. износ:  

40%  

КА2 – Јачање 

способности у 

подручју младих  

5 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

6 мјесеци од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 

заприми завршн 
извјештај  

1  Да  

Предфин.: 80%  

Преост. износ:  

20%  

КА3 – Састанци 

структурисаног 

дијалога   

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

4 мјесеца од 

датума 

подношења 

захтјева  

У року од 60 дана од 

датума када НА 

заприми завршни 

извјештај  

1  Не  

Предфин.: 80%  

Преост. износ:  

20%  

  

  

  

 Рокови у оквиру трајања пројеката   Начини плаћања   

Оквирни датум за 
потписивање 

уговора  
о додјели 

бесповратних 

средстава  

Датум коначне 
исплате/захтјев за 

поврат  
износа   

Оквирни датум за 
потписивање уговора о 
додјели бесповратних  

средстава  

Датум 
коначне 
испла- 

те/захтјев за 

поврат 

износа   

Привремено/техничко 

извјештај   

% 

бесповратних 

средстава 

исплаћен у 

разним 

фазама  
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Активности Jean 

Monnet  

5 мјесеци од 

датума подношења 

захтјева  

6 мјесеци од датума 

подношења захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

1  Да  

Предфин.: 

70%  

Преост. износ:  

30%  

Спорт – Сарадничка 

партнерства  

(пројекти повезани с 

Европским тједном 

спорта)  

3 мјесеца од 

датума подношења 

захтјева  

4 мјесеца од датума 

подношења захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  
2  Не  

Предфин.: 

60%  

Преост. износ:  

40%  

Спорт – Сарадничка 

партнерства  

(пројекти који нису 
нужно повезани с 

Европским тједном  
спорта)  

5мјесеци од 

датума подношења 

захтјева  

6 мјесеци од датума 

подношења захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

2  Не  

Предфин.: 

70%  

Преост. износ:  

30%  

Спорт – Мала 

сарадничка 

партнерства  

5 мјесеци од 

датума подношења 

захтјева  

6 мјесеци од датума 

подношења захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

1  Не  

Предфин.: 

60%  

Преост. износ:  

40%  

Спорт – Непрофитна 

спортска догађања 

(догађања 

организована за 

вријеме Европске 

седмице спорта)  

3 мјесеца од 

датума подношења 

захтјева  

4 мјесеца од датума 

подношења захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

1  Не  

Предфин.: 

60%  

Преост. износ:  

40%  

Спорт – Непрофитна 
европска спортска 

догађања (догађања  
која нису нужно 
организована за 

5 мјесеци од 

датума подношења 

захтјева  

6 мјесеци од датума 

подношења захтјева  

У року од 60 дана од 
датума када ЕАЦЕА 
заприми завршни 

извјештај  

1  Не  

Предфин.: 

60%  

Преост. износ:  

40%  
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вријеме Европске 
седмице  
спорта)  

  

  

Имајте на уму да су оквирни датуми наведени у табели само информативни и не чине правну обавезу националних агенција и Извршне агенције. 

Слично као и у вези с претходно представљеним начинима плаћања, треба напоменути да ће се они примјењивати генерално, али зависно од 

појединачне ситуације организације подносилацице или предметног конзорција (нпр. зависно од финансијске способности), могу се предвидјети 

различита рјешења за уговор или одлуку о додјели бесповратних средстава. У случају мањка предвиђених средстава ЕУ за одређену финансијску 

годину, први износ предплаћања може се даље смањити.   
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ОСТАЛЕ ВАЖНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ   

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ   

Ако се сматра да финансијска способност није задовољавајућа, национална ии Извршна агенција 
може тражити од корисника којем су додијељена бесповратна средства у износу већем од 60 000 
ЕУР да унапријед доставе гаранцију како би се ограничили финансијски ризици повезани с 
исплатом предфинансирања. Могуће је тражити гаранцију до износа предфинансирања.   

Сврха је такве гаранције да банка или финансијска институција служи као неоспориви или први 

јамац за обавезе корисника које произлазе из уговора или одлуке о додјели бесповратних 
средстава.   

Ова финансијска гаранција доставља одобрена банка или финансијска институција са сједиштем 
у држави чланици ЕУ у ЕУР. Ако корисник има пословни настан у држави нечланици ЕУ, 

национална или Извршна агенција могу пристати да гаранцију пружи банка или финансијска 
институција с пословним настаном тој држави, ако сматра да банка или финансијска институција 

нуде исту финансијску сигурност и обиљежја онима које се нуде у држави чланици ЕУ.     

Гаранција се може замијенити заједничком гаранцијом треће странке или неколико трећих 
странака из организација учесница које су странке истог уговора о додјели бесповратних 

средстава.   

Гаранције се ослобађају када се износи предфинансирања покрију у односу на привремено 

платање или платање коначног износа кориснику, у складу с условима из уговора или одлуке о 

додјели бесповратних средстава. Ако плаћање коначног износа буде у облику поврата, гаранција 
се ослобађа након обавјештењеи кориснику.  

ПОДУГОВАРАЊЕ И ДОДЈЕЛА УГОВОРА О НАБАВИ   

Корисник може користити подуговарање или уговоре о спровођењу за одређене техничке услуге 
које захтијевају посебне вјештине (у правном, рачуноводственом, порезном подручју те подручју 

људских потенцијала, ИТ-а и слично). Трошкови који су кориснику настали за такве врсте услуга 
могу се стога сматрати прихватљивим трошковима под условом да испуњавају све остале 
критерије описане у уговору или одлуци о додјели бесповратних средстава.  

Ако спровођење пројеката захтјева набаву робе, радова или услуга (уговор о спровођењу), 

корисници морају уговор додијелити економски најповољнијој понуди, односно, понуди која 

нуди најбољу вриједност за новац, или, ако је примјерно, понуди која нуди најнижу цијену и 

морају осигурати да нема сукоба интереса и да се чува документација за случај ревизије.  

У случају уговора о спровођењу који прелази 60 000 ЕУР Или (25 000 ЕУР за мјеру јачања 
способности у подручју високог образовања), национална или Извршна агенција могу, уз правила 

из претходног одломка, одредити посебна правила за корисника. Та ће посебна правила бити 
објављена на интернет страницама националних агенција и Извршне агенције.   

ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОДИЈЕЉЕНИМ БЕСПОВРАТНИМ СРЕДСТВИМА   

Бесповратна средства додијељена током финансијске године морају се објавити на интернет 
страници Комисије, Извршне Агенције и/ии националних агенција у првој половини године након 
затварања финансијске године за коју су додијељена.   

Информације се могу објавити и на било којем другом примјереном медију, укључујући 

Службени лист Европске уније.   
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Националне агенције и Извршна агенција објављују сљедеће информације:  

  

 име и мјесто корисника;  

 износ додијељених средстава  

 природа и сврха бесповратних средстава.  

  

Корисник се може ослободити захтјев објаве на основу образложеног и оправданог захтјева ако 

постоји ризик да ће се објавом угрозити права и слободе особа заштићена Повељом о основним 

правима Европске уније или наштетити пословним интересима корисника.   

У односу на личне податке о физичким особама, објављене информације уклањају се двије 
године након краја финансијске године у којој су додијељена финансијска средства.    

Исто се примјењује на личне податке наведене у службеним називима правних особа (нпр. 
удружење или предузеће које у свом називу има имена својих оснивача).    

Ови се подаци неће објављивати у случају стипендија исплаћених физичким особама или друге 
директне подршке физичким особама којима је помоћ потребна (избјеглице или незапослене 
особе). Организације кориснице такође не смију објављивати такве информације о особама које 
примају бесповратна средства за мобилност у оквиру програма Ерасмус+.  

ОБЈАВА   

Уз захтјеве који се односе на видљивост пројеката и ширење и искориштавање његових резултата 
(Критерији за додјелу), постоји обавеза минималне објаве у вези са сваким одобреним 

пројектом.   

Корисници морају јасно признати подршку Европске уније у свим комуникацијама или 

објављеним документима, у било којем облику и било којем медију, укључујући на Интернету, 
или у вези с активностима за које се користе бесповратна средства.   

То се мора учинити у складу с одредбама из уговора или одлуке о додјели бесповратних 

средстава. Ако корисник не испуни те обавезе у потпуности, бесповратна средства могу се 
смањити.   

Молимо погледајте Смјернице о ширењу за кориснике из Прилога II овог водича за додатне 
захтјеве у вези с видљивошћу пројеката.  

ПРОВЈЕРЕ И РЕВИЗИЈЕ   

Национална или Извршна агенција и/или Европска комисија могу вршити техничке и финансијске 
провјере и ревизије употребе бесповратних средстава. Оне такође могу провјеравати законску 

евиденцију корисника (или сукорисника) у циљу повремене провјере паушалних износа, 
јединичног трошка или фиксне стопе финансирања. Корисник (или сукорисник) осигурава доказе, 

с потписом правног заступника, да су средства исправно искориштена. Европска комисија, 
Извршна агенција, националне агенције и/или Европски ревизорски суд, или тијело којим они 

управљају, може провјерити употребу бесповратних средстава до пет година, или до три године 
за бесповратна средства која не прелазе 60 000 ЕУР, почевши од датума исплате коначног или 
поврата који је извршила национална или Извршна агенција. Према томе, корисници у том 
периоду чувају изворну евиденцију, пратећу документацију, статистичку документацију и друге 
документе у вези с бесповратним средствима.  

На пројекте којима централизирано управља Извршна агенција могу се примјењивати различите 

врсте ревизијских поступака овисно о врсти предметне Активности и врсти додијељених 
бесповратних средстава (ако је примјењиво, Ревизија I за бесповратна средства која  премашују 

60 000, али су мања од 750 000 ЕУР; Ревизија II за бесповратна средства од 750 000 ЕУР или више). 
Више информација доступно је на интернет страници Извршне агенције.   

Детаљни подаци о провјерама и ревизијама описане су у уговору или одлуци о додјели 

бесповратних средстава.  
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА   

Личне податке наведене у обрасцу захтјева или у уговору/одлуци о додјели бесповратних 
средстава обрађује национална или Извршна агенција или Европска комисија у складу с:  

 Регулативом (ЕЗ) бр. 45/2001 Европског парламента и Савјета о заштити појединаца у вези с 

обрадом личних података у институцијама и тијелима Заједнице и о слободном кретању 
таквих података;  

 ако је примјењиво, националним законодавством о заштити личних података у држави чији 
је захтјев одабран.   

Осим ако нису означена као изборна, одговори подносиоца на питања у обрасцу захтјева нужни 
су за оцјену и даљњу обраду захтјева за бесповратна средства у складу с програмом Ерасмус+. 

Лични подаци могу се преносити трећим странкама укљученим у оцјењивање захтјева само ако 
их они морају знати или у поступку управљања бесповратним средствима, не доводећи у питање 

пренос тијелима задуженим за задатке надзора и инспекције у складу са законодавством 

Европске уније или тијелима која су задужена за спровођење оцјењивања програма или његових 

мјера. Посебно за потребе заштите финансијских интереса Уније, лични се подаци могу 
преносити службама за унутарњу ревизију, Европском ревизорском суду, Одбору за финансијске 

неправилности или Европски уред за борбу против пријевара и између дужносника за 
овјеравање Комисије и извршних агенција. Подносилац има право приступити својим подацима 
и право исправити такве податке. У случају питања о обради својих података, подносилац та 

питања упућује Агенцији која је одабрала пројекат. У случају сукоба, подносилац има право 

обратити се Европском надзорнику за заштиту података. Више појединости о обради личних 
података налази се у уговору или одлуци о додјели бесповратних средстава.   

У односу на обраду личних података у оквиру програма Ерасмус+, детаљна изјава о приватности, 
укључујући податке за контакт, доступна је на интернет страници Комисије и Извршне агенције.  

Подносиоци и, ако су правне особе, особе које имају овласти застепена, одлучивања или 

контроле над правним особама, обавјештавају се у случају ситуација наведених у:   

 Одлуци Комисије 13.11.2014. о систему раног упозоравања (ЕWС) који користе дужносници 
за одобравање у Комисији и извршне агенције125, или  

 Регулатива Комисије од 17.12.2008. о Централној бази података за искључење126  (ЦЕД),  

  

и њихови лични подаци (име, презиме физичке особе, адреса, правни облик и име и презиме 
особа које имају овлашћена застепена, одлучивања или контроле у правној особи) могу се 

регистровати само у ЕWС-у или у ЕWС-у и ЦЕД-у, и приопштити особама и тијелима наведеним у 
претходно споменутој Одлуци и Регулативи, у вези с додјелом или извршењем уговора о набави 

или уговора или одлуке о додјели бесповратних средстава.  

ОТВОРЕНА ДОЗВОЛА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВЛАСНИШТВА   

Отворена дозвола начин је на који власник дјела даје дозволу осталима да користе ресурс. 
Дозвола је повезана са сваким ресурсом. Постоје различите отворене дозволе у складу с опсегом 
одобрених дозвола или ограничења и корисници могу изабрати посебну дозволу коју ће 

примјењивати на свој рад. Отворена дозвола мора бити повезана са сваким произведеним 

ресурсом.  

Отворена дозвола не представља пренос ауторских права или права интелектуалног власништва 

(ИПР). Корисници ће остати носиоци ауторских права на материјале које производе и могу их 
користити како желе. Једини захтјев за кориснике бесповратних средстава јест да образовне 
ресурсе (или друге докумената и медије који настају као резултат пројеката) ставе на раполагање 
путем отворених дозвола. Како би се испунио тај захтјев, дозволама се мора одобравати барем 

употреба, а у идеалном случају права прилагодбе. Корисници могу комерцијализирати резултате 

својих пројеката и искуство је показало да отворени приступ доноси видљивост и да се на тај 
                                                      

125 (СЛ 2014, L 329, 14.11.2014., стр. 68.)  
126 (СЛ L 344, 20.12.2008.,  стр. 12.)   
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начин заинтересовани корисници могу потакнути да купе тискану верзију или физички материјал, 

документ или медиј.  

ПРИМЈЕЊИВА ПРАВИЛА   

Регулатива (ЕУ, Еуратом) бр. 966/2012 Европског парламента и Савјета о финансијским правилима 

која се примјењују на општи буџет Уније и о стављању изван снаге Регулативе Савјета бр. 
1605/2002.127   

Делегирана Регулатива Комисије (ЕУ) бр. 1268/2012 од 29. октобра 2012. о правилима за 

примјену Регулативе (ЕУ, Еуратом) бр. 966/2012 Европског парламента и Савјета о финансијским 
правилима која се примјењују на општи буџет Уније.128   

                                                      
127 (СЛ L 298, 26.10.2012.       стр. 1.)   

128 (СЛ L 362, 31.12.2012.,       стр. 1.)     
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ПРИЛОГ I   

ПОСЕБНА ПРАВИЛА И ПОДАЦИ У ВЕЗИ С АКТИВНОСТИМА МОБИЛНОСТИ, СТРАТЕШКИМ 

ПАРТНЕРСТВИМА И ЈАЧАЊЕМ СПОСОБНОСТИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ     

У овом су Прилогу наведени додатни критерији и важне информације о припреми, спровођењу 

и праћењу пројеката мобилности и мобилности диплома високог образовања те неколико 

конкретних примјера активности које се могу остваривати у оквиру Стратешких партнерстава у 
подручјима образовања, оспособљавања и младих те додатни подаци о јачању способности у 

подручју пројеката за високо образовање. Позивају се оне организације које планирају 
припремити пројекат у оквиру ових активности да пажљиво прочитају одговарајуће дијелове овог 
Прилога, прије подношења захтјева за додјелу бесповратних средстава. Прилог је подијељен на 
сљедеће одјељке:  
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.................................................................................................................................................... 372    
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ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ И ОСОБЉЕ У УСТАНОВАМА  

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА   

ПРИЈЕ МОБИЛНОСТИ   

АКРЕДИТАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕСНИЦА   

ПОВЕЉА ЕРАСМУС ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   

Повеља Ерасмус за високо образовање (ЕЦХЕ) представља општи квалитативни оквир за 

активности европске и међународне сарадње које нека установа високог образовања може 

спроводити у оквиру програма. Додјела Повеље Ерасмус за високо образовање предуслов је за 

све установе високог образовања које се налазе у држави учесници у програму и које желе 
учествовати у образовној мобилности појединаца и/или сарадњи за иновације и добру праксу у 

оквиру Програма. ЕЦХЕ није обавезна за УВО-ове смјештене у партнерским државама, а 
квалитативни оквир успоставит ће се путем међуинституционалних споразума (види у наставку) 

између УВО-ова.   

Позив на подношење приједлога за додјелу ЕЦХЕ-а сваке године објављује извршна агенција у 

Бриселу. Ако је додијељена, Повеља вриједи за све вријеме трајања програма. Услови за пријаву 
за добијање ЕЦХЕ-а описани су на интернет страници извршне агенције на 

https://eacea.ec.evropa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-
2020_en.   

УВО-ови морају за вријеме спровођења пројеката поштовати све одредбе ЕЦХЕ-а. Поштовање 

одредби пратиће национална агенција. У случају повреде било којег начела и опредијељена из 
Повеље, Европска комисија може повући Повељу.   

АКРЕДИТАЦИЈА КОНЗОРЦИЈА   

Национални конзорциј за мобилност у високом образовању може подржавати било коју од 
четири прихватљиве активности мобилности у оквиру пројеката мобилности у подручју високог 
образовања.  

Сврха је конзорција за мобилност олакшати организацију активности мобилности и понудити 

додану вриједност у смислу квалитете активности у поређењу с оним што би свака од установа 

високог образовања која шаље појединца могла сама пружити. Организације чланице 
националног конзорција за мобилност могу објединити или дијелити услуге организације 
мобилности. Заједничке активности могу укључивати административно, уговорно и финансијско 
управљање мобилношћу, заједнички одабир и/или припрему и менторство учесника те, ако је 

примјерено, централизовану тачку за проналажење предузећа и спајање предузећа и учесника. 

Национални конзорциј за мобилност може такође дјеловати као посредник за нове студенте и 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher


  
  

373  

  

 
            

    
  .    

вјежбенике. То укључује проналажење организације примаоца у регији у којој се налазе партнери 
конзорција за мобилност и пружање помоћи у случају потребе.   

Координатор конзорција, понекад и заједно с другим/посредним организацијама, може играти 
активну улогу у подстицању контаката с предузећима и проналажењу прилика за обављање 

стручне праксе и оспособљавање особља, у промовисању тих активности и проналажењу 

информација итд.   

Сваки УВО пошиљалац одговоран је за квалитет, садржај и признавање периода мобилности. 
Сваки члан конзорција мора потписати уговор с координатором конзорција у којем се наводе 

улоге и одговорности и административна и финансијска рјешења; начинима сарадње утврдиће 
се питања као што су механизми за припреме, осигурање квалитете и праћење периода 
мобилности. Осим тога, сваки УВО пошиљалац одговоран је за потписивање 

међуинституционалних споразума (видјети сљедећи одјељак) с УВО-има који примају њихове 

студенте и особље.  

  

Национални конзорциј за мобилност може добити финансирање само ако је акредитован. Ако 
конзорциј за мобилност није позитивно оцијењен, мораће се поновно пријавити за акредитацију 
и финансирање сљедеће године.   

Национална агенција прати испуњавање услова акредитације од стране акредитованих установа 
у конзорцију. Сви већи проблеми (нпр. злоупотреба средстава, непоштовање обавеза и 

недостаци у финансијској способности) или повреда обавеза могу довести до тога да национална 
агенција укинеакредитацију. Национална агенција захтијева од координатора конзорција да ју 
одмах обавјештењеи о промјенама у саставу, ситуацији или положају конзорција које би могле 

бити разлог за промјене или укидања акредитације.  

  

МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМ   

Мобилност студената у сврху учења и мобилност особља у сврху подучавања одвијају се на 
основу међуинституционалног споразума између УВО-ова. Предлошци су доступни на 

http://ec.evropa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm. 
Међуинституционалне споразуме могу потписати два или више УВО-а.   

У овом међуинституционалном споразуму, у случају мобилности између држава учесница у 

програму и партнерских држава, прописана су општа начела која мора поштивати ЕЦХЕ и 

осигурава се да ће обје или све странке бити посвећене његовој спровођењу.  

Међуинституционални споразум може се проширити на мобилност студената у сврхе обављања 
стручне праксе и/или мобилност особља у сврхе оспособљавања, при чему се ослања на знање 

партнерских установа о предузећима у циљу проналажења предузећа и организација прималац 
у иностранству.   

АЛАТ ЗА МОБИЛНОСТ+   

Чим учесници буду одабрани, организација корисница мора у Алат за мобилност+ унијети опште 
податке о учеснику и врсти активности мобилности у којима ће он учествовати (нпр. име 
учесника, одредиште, трајање мобилности итд.) Организација корисница такође је одговорна за 

ажурирање података о учесницима и активностима мобилности у Алату за мобилност+ најмање 

једном мјесечно за вријеме трајања пројеката мобилности.  

За пројекте мобилности између програмских и партнерских држава, биће потребно уз помоћ 
ПИЦ-а у Алату за мобилност+ идентификовати УВО из партнерске државе. Ако УВО из партнерске 

државе још нема ПИЦ који му је додијељен на основу претходног учествовања у програмима ЕУ, 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
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УВО је дужан ПИЦ затражити путем Портала за учеснике и након тога обавјестити корисника о 

додијељеном броју.   

Алат за мобилност+ биће подршка корисницима у управљању активности мобилности у оквиру 
програма Ерасмус+. Корисници ће на основу унесених података моћи из Алата за мобилност 
извлачити унапријед попуњена извјештаја. Путем Алата за мобилност моћи ће се такође 

припремати извјештаја која ће испуњавати учесници у активностима мобилности.   

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ СТУДЕНАТА   

ОДАБИР   

Студенти се пријављују свом УВО-у који врши одабир учесника у активности мобилности. Одабир 
студената – као и поступак за додјелу бесповратних средстава – морају бити поштени, 
транспарентни, досљедни и документовани и морају бити доступни свим странкама које 

учествују у поступку одабира.   

УВО подузима нужне мјере да спријечи сукоб интереса у односу на особе које могу бити позване 

да учествују у тијелима за одабир или поступку одабира студената.   

Критерији за одабир – као што су, на примјер, академски резултати кандидата, претходна 
искуства мобилности, мотивација, претходно искуство у држави примаоцу (нпр. повратак у 

државу поријекла итд.) – морају бити објављени. Најважнији критериј за одабир студената из 

партнерских држава биће академски успјех, но у случају једнаког академског успјеха, предност је 

потребно дати студентима из обитељи нижег социоекономског статуса (укључујући избјеглице, 
азиланте и мигранте).   

Студентима који су већ учествовали у активностима мобилности на истом нивоу студија, у оквиру 
програма ЛЛПЕрасмус, програма Ерасмус Мундус или програма Ерасмус+ додијелиће се нижи 

степен приоритета.    

Студенти који су одабрани требају од установе пошиљаоца добити Студентску повељу Ерасмус+ 
у којој су наведена права и обавезе студената у односу на период студирања или обављања 
стручне праксе у иностранству те су објашњени различити кораци који се морају предузети прије, 
за вријеме и након мобилности.  

УГОВОР СА СТУДЕНТОМ   

Прије одласка, сваки одабрани студент мора потписати уговор, који укључује и „уговор о студијуˮ 

у којем је описан програм студија и/или стручне праксе који је договорен са студентом те су 

наведене организација пошиљалац и организација прималац. Предложак је доступан на 
http://ec.evropa.eu/education/opportunities/highereducation/quality-framework_en.htm. У овом су 
уговору о студију утврђени циљни резултати учења за вријеме периода учења проведеног у 

иностранству те су наведене одредбе о службеном признавању. У уговору је такође наведено 
мјесто студирања и/или обављања стручне праксе. У уговору о студију организација пошиљалац 
и студент требају се договорити и око разине знања језика (главног језика студирања или радног 

мјеста) коју студент мора остварити до почетка периода студирања/обављања стручне праксе у 
складу с препорученом разином наведеном у међуинституционалном уговору између установе 
пошиљаоца и примаоца (или у складу с очекивањима предузећа ако се ради о стручној пракси). 
Ако је примјењиво, организација пошиљалац и студент договарају се о најприкладнијој језичној 
потпори коју је студенту потребно пружити како би постигао договорени ниво (види сљедећи 

одломак о интернет услузи за пружање језичке подршке).  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
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БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СТУДЕНТЕ   

Студенти могу добити „бесповратна средства за студирањеˮ која ће им помоћи да покрију 
повећане трошкове који настају услијед периода мобилности у иностранству. Таква бесповратна 

средства могу укључивати једно или обоје од наведеног:   

 бесповратна средства ЕУ, која се израчунавају по мјесецу и исплаћују као јединични трошак 
(види „правила финансирањаˮ у дијелу Б овог водича); и/или  

 национална, регионална и локална бесповратна средства која плата јавни или приватни 
донатор, или зајам.  

Студенти који примају нулту стопу бесповратних средстава ЕУ (за мобилност ради студирања и 

ради обављања стручне праксе), односно, студенти који испуњавају све критерије 
прихватљивости за студенте програма Ерасмус и имају користи од тога што су студенти програма 

Ерасмус, али не добијају бесповратна средства ЕУ за мобилност. Правила наведена у овом Водичу 

програма, осим оних која се односе на додјелу бесповратних средстава, примјењују се и студенте 
који примају нулту стопу средстава. Број студената који примају нулту стопу бесповратних 
средстава за цијело период мобилности рачуна се у статистици за показатеље резултата који се 
користе за додјелу буџета ЕУ између држава.  

Студенти који учествују у пројекту мобилности у подручју високог образовања уз подршку 

програма Ерасмус+ - без обзира на то примају ли бесповратна средства програма Ерасмус+ за 
учествовање – ослобођени су плаћања школарине, уписнине, испита и приступа лабораторијима 
и библиотекама у установи примаоцу. Међутим, можда ће морати платити мање накнаде за 

трошкове као што су осигурање, чланство у студентским синдикатима и употреба различитих 

материјала као што су фотокопије, лабораторијски производи, по истој цијени као и локални 

студенти. Студенти који одлазе у иностранство не морају платати додатне накнаде за 

организацију или управљање периодм мобилности.    

Осим тога, право на бесповратна средства или зајам који су студенти добили за студирање у 

матичној установи задржава се и за вријеме боравка у иностранству.   

Када се ради о стручној пракси, ако предузеће/организација прималац додијели студенту 

џепарац или неку врсту накнаде, она је у складу с бесповратним средствима ЕУ за Ерасмус +.  

За вријеме периода мобилности допуштено је радити на пола радног времена и, ако студент 

прима бесповратна средства ЕУ у оквиру Ерасмуса+, она су компатибилна с дохотком који би 
студент добио ако обавља активности предвиђене у договореном програму мобилности.  

Студенти који учествују у пројекту мобилности у систему високог образовања (студирају или 

обављају стручну праксу у иностранству) не могу истовремено бити корисници стипендије за 

здружени дипломски студиј Ерасмус Мундус и обрнуто.    

Студенти који примају бесповратна средства у оквиру програма Ерасмус+ мораће у потпуности 

или дјелимично вратити исплаћени износ ако не буду поштовали услове из уговора о додјели 
бесповратних средстава (осим ако их је у извршавању планираних активности у иностранству 

спријечила виша сила). Може их се тражити да у потпуности или дјелимично врате исплаћени 
износ бесповратних средстава ако не саставе и не доставе завршно извјештај.  

ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА НА ИНТЕРНЕТУ   

Потписујући Повељу Ерасмус за високо образовање УВО се обвезују пружити сву нужну подршку 
учесницима у активностима мобилности у смислу језичке припреме. У том смислу, језичка 

подршка на интернету поступно ће се спроводити за вријеме трајања Програма за све активности 

мобилности између програмских државау трајању од два мјесеца или дуже. Такву ће интернетску 
подршку Европска комисија дати на раполагање одабраним студентима у циљу оцјењивања 
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њихове способности на језику који ће користити за студирање или обављање стручне праксе у 

иностранству. Тај ће им алат такође понудити, ако је потребно, могућност да побољшају знање 

из језика прије и/или за вријеме периода мобилности.   

  

Језичка подршка на интернету пружаће се на сљедећи начин:  

 Националне ће агенције, у случају кад је систем доступан, додијелити дозволе установама 
високог образовања у складу с општим критеријима које утврђује Европска комисија;  

 када их одабере њихова установа високог образовања, сви студенти (уз изнимку изворних 
говорника и у другим оправданим случајевима) који користе интернет услугу обавиће тест на 

интернету како би се оцијенила њихова способност на главном језику који ће користити за 

студирање или обављање стручне праксе у иностранству. Ово је предуслов за одлазак на 
мобилност. Резултате овог теста студент саопштава УВО пошиљаоцу. То ће УВО пошиљаоцу 
омогућити да квантификује број студената којима ће можда бити потребан интернетски курс 
језика;  

 на основу броја доступних интернетских дозвола за курсеве језика, УВО ће подијелити 
дозволе зависно од потреба студената. Студенти ће бити одговорни за праћење курса на 
интернету, на начин како је описано и договорено у уговору о бесповратним средствима  

 на крају периода мобилности, студент ће обавити друго оцјењивање како би се измјери 
напредак остварен у знању главног страног језика. Резултати ће се приопштити студенту и 
УВО пошиљаоцу.    

 

Додатне информације доступне су на интернет страници Европске комисије и националних 

агенција.  

За све друге врсте мобилности, или ако интернет услуга Комисије није доступна на одређеном 
језику, установе високог образовања могу студентима пружити друге врсте језичке подршке, која 

ће се финансирати у оквиру бесповратних средстава за „Организациону подршку.ˮ  

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ОСОБЉА   

ОДАБИР   

Особље које учествује у пројекту мобилности у систему високог образовања мора бити одабрано 

на поштен и транспарентан начин. Прије одласка, морају имати договорен програм мобилности 
с установама пошиљаоцима и примаоцима или предузећима.   

Одабир учитеља и особља УВО врши УВО. Поступак одабира и додјеле бесповратних средстава 
мора бити поштен, транспарентан, досљедан и документиран и доступан свим странкама 
укљученима у поступак одабира. Критерији за одабир (на примјер предност која се даје особљу 

које одлази у иностранство по први пута, ограничења могућег броја активности мобилности по 
члану особља у одређеном временском периоду итд.) морају бити јавно доступни.  

УВО подузима нужне мјере да спријечи сукоб интереса особа које би могле бити позване 

учествовати у тијелима за одабир или у поступку одабира појединих корисника.   

У случају мобилности особља из предузећа у УВО, мобилност се договара позивом установе члану 

особља предузећа; бесповратним средствима управља УВО прималац.    

УГОВОР О МОБИЛНОСТИ   

Одабир особља УВО-а врши установа пошиљалац на основу нацрта програма мобилности који је 
члан особља доставио након савјетовања с установом примаоцем/предузећем. Прије одласка, 

установа пошиљалац/предузеће и установа прималац/предузеће службено договарају коначну 

верзију програма мобилности (размјеном писама или електронских порука).  

Установа пошиљалац/предузеће и установа прималац/предузеће одговорни су за квалитет 
периода мобилности у иностранству.   
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БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ОСОБЉЕ   

На двије врсте мобилности особља примјењују се иста финансијска правила. Бесповратним 

средствима доприноси се трошковима путовања и живота за вријеме периода подучавања или 
оспособљавања у иностранству (види одјељак о „правилима финансирањаˮ у дијелу Б овог 
водича).   

Допуштена је мобилност особља из система високог образовања с нултом стопом додијељених 

средстава.  

ТОКОМ МОБИЛНОСТИ   

ПРЕКИД МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА   

  

Када је период мобилности студента прекинуто, на примјер, због јаза између краја курса учења 
језика и почетка стварног студирања/обављања стручне праксе, број дана прекида уноси се у 
Алат за мобилност+ и износ бесповратних средстава прилагођава се у складу с тиме. 

Када се ради о стручној пракси, период мобилности у иностранству може се прекинути због 

празника ако је предузеће за то вријеме затворено. Бесповратна средства настављају се 
исплаћивати у том периоду. Период затворености не убраја се у минимално трајање стручне 

праксе, али ће се убрајати у највише 12 мјесеци по сваком циклусу студија за који исти студент 
може добити бесповратна средства за периода мобилности.  

ПРОДУЖЕЊЕ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА   

Продужење текућег периода мобилности може се договорити између организације пошиљаоца 
и примаоца под сљедећим условима:   

 захтјев за продужење периода мобилности мора се предати најкасније мјесец дана 

прије краја изворно планираног периода мобилности;  

 ако су захтјев прихватиле све странке, прије краја изворног планирања периода мобилности 

потребно је измијенити уговор о додјели бесповратних средстава и довршити све поступке 
који се односе на продужење трајања.   

 ако студент прима бесповратна средства Ерасмус+, организација пошиљалац може 
измијенити износ бесповратних средстава како би узела у обзир дуже трајање или може 
постићи договор са студентом да се додатни дани сматрају периодм нулте стопе 

бесповратних средставаЕУ.  

 стварни датум почетка и датум завршетка периода мобилности биће укључени у препис 

оцјена или у потврду о обављеној стручној пракси установе примаоца у складу са сљедећим 
дефиницијама:   

   о   Датум почетка мора бити први дан када студент мора бити присутан у 

организацији примаоцу (на примјер, то може бити почетни датум првог курса/дана 
на послу, догађај добродошлице организован у установи приматељици или курс 
језика или културе); о    

о   Датум завршетка требао би бити посљедњи дан када студент мора бити присутан 
у организацији примаоцу (на примјер, то би могао бити посљедњи дан испитног 
рока/наставе/рада/обавезног слушања предавања).   

 претходно дефинисано стварно трајање период је које УВО-и морају навести у свом 

извјештају укључује највећи број мјесеци који може бити обухваћен бесповратним 

средствима ЕУ-а. Када се продужење мобилности студента сматра нултом стопом 
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бесповратних средстава, ти се дани одузимају од укупног трајања периода мобилности за 

израчунавање коначног износа бесповратних средстава.  

 додатно период мора слиједити одмах након текућег периода мобилности. Не смије бити 
празнина (празници и дани када су свеучилишта/предузећа затворени не сматрају се 
„празнинамаˮ) осим ако је то одобрила и оправдала национална агенција.   

НАКОН МОБИЛНОСТИ   

ПРИЗНАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕЊА   

На крају периода проведеног у иностранству, установа прималац/предузеће морају студенту и 
његовом УВО-у доставити пријепис оцјена или потврду о обављеној стручној пракси („препис 

извршеног послаˮ) у којима се потврђују резултати договореног програма.   

  

Након периода мобилности, у установи пошиљаоцу слиједи формално признање бодова 
стечених у иностранству за формално учење новостечених способности (путем система ЕЦТС 

бодова или истовјетног система), укључујући за стручну праксу, ако је примјењиво, и биљежење 

резултата формалног и неформалног учења изван учионице или радног мјеста (помоћу Додатка 
дипломи). Међутим, ово се не примјењује на стручну праксу коју обављају студенти који су 
недавно дипломирали.   

Резултати оцјене знања језика и курсеви језика на интернету пријављују се на централном нивоу, 

али не доносе формалне квалификације.   

У односу на мобилност особља, установе пошиљаоци требале би осигурати примјерено 
признавање, ширење и кориштење резултата учења укљученог особља у установи.  

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ   

На крају периода проведеног у иностранству, сви студенти и особље који су учествовали у 
активности мобилности морају попунити и предати завршни извјештај. У случају активности 

мобилности које трају два мјесеца или више, извјештај укључује и оцјену квалитета језичке 

подршке добивене за вријеме периода мобилности.   

Установа пошиљалац може тражити од оних студената који не доставе извјештај дјелимичан или 
потпуни поврат примљених бесповратних средстава ЕУ. Поврат се неће тражити када студент или 

члан особља није могао довршити планиране активности у иностранству због више силе. 
Установа пошиљалац мора пријавити такве случајеве и они подлијежу писаном одобрењу НА.  



 

 

  
ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ И ОСОБЉЕ У СТРУКОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ОСПОСОБЉАВАЊУ (ВЕТ)  

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА   

Бесповратна средства за организациону подршку укључују допринос трошковима који настају у 

организацијама у вези с активностима подупирања висококвалитетне мобилности студената и 
особља. На примјер:  

  

 пружање информација и помоћи студентима и особљу;  

 одабир студената и особља;  

 припрема уговора о студију како би се осигурало признавање образовних саставница 

студената; припрема и признавање уговора за мобилности особља;  
 осигуравање језичке и међукултуралне припреме студентима и особљу – посебно 
секторски специфичне језичке курсеве за ВЕТ;   
 опште управљање у вези са успоставом и управљањем 

пројектом мобилности;     

 осигурање учинковитих рјешења за менторство и надзор 

мобилних учесника;    

 посебна рјешења за осигурање квалитете стручне праксе у 

предузећима.   

  

Приликом доношења одлуке о коначним бесповратним средствима узима се у обзир квалитета 

спровођења и праћења пројеката. Квалитетна спровођење пројеката мобилности требала би се 
заснивати на смјерницама из овог Прилога о мобилности ученика и особља у ВЕТ-у.  

ПРИЈЕ МОБИЛНОСТИ   

АКРЕДИТАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕСНИЦА - ПОВЕЉА ЕРАСМУС+ЗА МОБИЛНОСТ У 

СТРУКОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ   

Од 2015. године постоји могућност пријаве неакредитованих организација за Повељу Ерасмус+ 
за мобилност у струковном образовању и оспособљавању путем посебних годишњих позива које 
објављују националне агенције, под условом да организације испуњавају критерије за одабир те 

докажу квалитету и одрживост својих стратегија интернационализације. Молимо примите на 
знање да ако се организацији додијели нова Повеља Ерасмус+ за мобилност у струковном 
образовању и оспособљавању у даној години, та ће је организација моћи користити за 

остваривање мобилности у струковном образовању и оспособљавању тек од сљедећег општег 
позива надаље. На примјер, ако се организација пријави за повељу у оквиру посебног позива и 
повеља се додијели током 2016. године, та се организација мора пријавити и за пројекат 
мобилности у ВЕТ-у без повеље ако жели остваривати мобилност у оквиру општег позива 2016. 
Повељу ће моћи користити тек наредне године (у наведеном случају 2017. г.) 

Детаљније информације доступне су на интернет страници Европске комисије и националних 

агенција.  

 

 

 

         
        

.    
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ЕВРОПСКА ПОВЕЉА КВАЛИТЕТА ЗА МОБИЛНОСТ   

Организације ВЕТ-а које планирају организовати активности мобилности за ученике и особље у 
ВЕТ-у морају организовати своје активности у складу с начелима и критеријима наведенима у 
Европском повељи квалитете за мобилност129.   

Европска повеља квалитета за мобилност чини квалитетан референтни документ за образовање 
и оспособљавање у иностранству. Повеља садржава смјернице о рјешењима за мобилност за 
учење или друге сврхе, као што је стручно усавршавање ученика и особља. Поштовањем начела 

утврђених у Повељи требало би се помоћи осигурати да учесници у мобилности увијек имају 

позитивно искуство у држави домаћину и у држави поријекла након повратка те да се повећају 
број и дубина размјена у сврху оспособљавања и образовања. Повеља је доступна на 
http://evropa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.ht
m  

  

ЕЦВЕТ   – МЕМОРАНДУМИ РАЗУМИЈЕВАЊА   

Организације ВЕТ-а могу одлучити примијенити Европски систем бодова у струковном 
образовању и оспособљавању  

(ЕЦВЕТ) у оквиру својих активности мобилности (за више информација види у наставку). У тим 

случајевима, успостава ЕЦВЕТ партнерства предуслов је за употребу ЕЦВЕТ-а. Овим би се 
партнерством требале спојити надлежне организације укључене у 1) утврђивање примјерених 

резултата учења за вријеме активности мобилности; 2) пружање програма ВЕТ-а којима се могу 
задовољити те потребе; 3) оцјењивање степена до којег су ученици остварили резултате учења; 
и 4) вредновање и признавање бодова ученика након повратка у матичну установу.  

Партнерство за активности мобилности ЕЦВЕТ-а може се формализовати путем Меморандума о 

разумијевању (МоУ). МоУ је споразум између надлежних организација у којем се утврђује оквир 
за пренос бодова. Њиме се формализира партнерство ЕЦВЕТ-а јер се наводи узајамно 

прихваћање положаја и поступака надлежних организација и укључених установа. МоУ могу 
склапати мреже надлежних организација/установа из неколико држава/система, али они могу 

бити и билатерални, овисно о потребама и жељама партнерства. За више информација и 
смјерница о успостави МоУ молимо погледајте Водич за кориснике ЕЦВЕТ-а који је доступан на 

интернет страници Европске комисије или посјетите сљедећу линк 
http://ec.evropa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htmihttp://www.ecvetteam.eu/.    

КОНЗОРЦИЈ ЗА МОБИЛНОСТ   

Осим што се пружаоци ВЕТ-а могу пријавити као појединачне организације, национални 

конзорциј за мобилности у систему ВЕТ-а такође се може пријавити за пројекат мобилности.   

Сврха конзорција за мобилност јест олакшати организацију активности мобилности и понудити 
додану вриједност у смислу квалитете активности у успоредби с оним би свака установа ВЕТ-а 

пошиљалац (тј. школа за ВЕТ) могла понудити сама. Очекује се да ће организације чланице 
националног конзорција за мобилност у систему ВЕТ-а објединити и размјењивати услуге које се 
односе на организацију мобилности и развити своју интернационализацију заједно путем 
узајамне сарадње и размјене контаката. Заједничке активности обично укључују заједничко 
административно, уговорно и финансијско управљање мобилношћу, заједнички одабир и/или 

припрему и припремање учесника и, ако је релевантно, централизовану тачку за проналажење 

предузећа и спајање предузећа и учесника. Национални конзорциј за мобилност може дјеловати 
и као посредник за долазеће приправнике и особље. То укључује проналажење организације 

                                                      
129 Препорука (ЕЗ) бр. 2006/961 Европског парламента и Савјета од 17. децембра 2006. о транснационалној мобилности 

у Заједници у сврхе образовања и оспособљавања: Европска повеља квалитета за мобилност (Службени лист Л 394 од 

30.12.2006.) 
 

  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://www.ecvet-team.eu/
http://www.ecvet-team.eu/
http://www.ecvet-team.eu/
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примаоци у регији у којој се налазе партнери националног конзорција за мобилност и пружање 
подршке у случају потребе.  

  

Координатор конзорција мора, у сарадњи с другим/посредничким организацијама, играти 
активну улогу у подстицању контаката с предузећима и проналажењу прилика за обављање 
стручне праксе и оспособљавање особља, у промовисању тих активности и пружању 
информација итд.   

Свака организација ВЕТ-а која је пошиљалац одговорна је за квалитет, садржај и признавање 
периода мобилности. Сваки члан конзорција мора потписати уговор с координатором 
конзорција у којем су наведене улоге и одговорности те административна и финансијска 

рјешења; начинима сарадње утврђена су питања као што су механизми за припрему, осигурање 
квалитете и праћење периода мобилности.  

ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН   

Европски развојни план односи се само на оне који се пријављују а који немају Повељу Ерасмус+ 
за мобилност у ВЕТ-у. Иако се од организација које немају повељу не очекује једнак степен 
интернационализације и одрживости као у случају организација акредитованих повељом, ипак 

се очекује да разматрају учинке мобилности на организацију који надилазе саму мобилност. 

Организација ВЕТ-а или координатор националног конзорција за мобилност мора прије 
подношења пријаве развити Европски развојни план. Тај је план дио обрасца пријаве. У овом је 

одјељку наведено како се планиране активности мобилности уклапају у ширу и дугорочну 
стратегију развоја и модернизације организације ВЕТ-а укључене у пројекат.  

Овај Европски развојни план бит ће важан дио оцјењивања захтјева за додјелу бесповратних 

средстава и у њему би требале бити наведене информације о:    

 потребама организације ВЕТ-а у смислу развоја квалитете и интернационализације (нпр. у 

вези с компетенцијама за управљање, компетенцијама особља, новим наставним методама 
и алатима; европском димензијом, језичкимм компетенцијама, курикулумом, 

организацијом подучавања, оспособљавања и учења, јачање веза с партнерским 
установама) и како ће се планираним активностима придонијети задовољавању тих потреба;  

  очекиваном учинку на полазнике,наставнике, менторе и друго особље, те геенрално на 
организацију ВЕТ-а;   

 начину на који ће школе и предузећа које пружају ВЕТ уградити компетенције и стечена 

искуства особља у свој курикулум и/или развојни план организације;  

 начин на који се учење на радном мјесту може унаприједити; одрживост кроз 
транснационалну сарадњу.  

  

АЛАТ ЗА МОБИЛНОСТ+   

Чим учесници буду одабрани, организација корисница мора у Алат за мобилност+ унијети опште 
податке о учеснику и врсти активности мобилности у којима ће он/она учествовати (нпр. име 

учесника, одредиште, трајање мобилности итд.). Организација корисница такође је одговорна 
за ажурирање Алата за мобилност+ у случају промјена у вези са учесницима или активностима 
за вријеме трајања пројеката мобилности. Корисници ће на основу унесених података моћи из 

Алата за мобилност+ извлачити унапријед попуњена извјештаја. Путем Алата за мобилност+ 
моћи ће се такође припремати извјештаја која ће попуњавати учесници у активностима 
мобилности.    

Више информација о Алату за мобилност+ и о томе како му приступити б ће наведено у уговору 
о додјели бесповратних средстава између Националне агенције и корисника.   
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УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ УЧЕНИКАИЗ ВЕТ-А   

ОДАБИР   

Организација пошиљалац обавља одабир учесника у активности мобилности. Одабир полазника 

– као и поступак за додјелу бесповратних средстава – мора бити поштен, транспарентан, 
досљедан и документован те мора бити на раполагању свим странкама укљученим у поступак 

одабира.  

Организација пошиљалац подузима нужне мјере за спрјечавање сукоба интереса особа које би 
могле бити позване учествовати у тијелима за одабир или у поступку одабира појединих 

корисника.  

ОСОБЕ У ПРАТЊИ   

Ученици из ВЕТ-а с посебним потребама или у неповољном положају могу у пратњи имати особу 
која ће им помагати за вријеме периода мобилности. Укљученост особе која их прати требала би 
бити размјерна броју укључених ученика (обично једна особа у пратњи по групи ученика који 

обављају стручну праксу у истој организацији примаоцу).   

Трајање боравка особа у пратњи у иностранству требало би бити размјерно потребама ученика 

(обично је останак за цијело вријеме трајања активности допуштен само у случајевима када 
ученици нису самостални или су малољетници).     

УГОВОР С УЧЕНИКОМ   

Ученици из ВЕТ-а морају прије одласка потписати уговор с организацијом пошиљаоцем и 

организацијом примаоцем који укључује сљедеће:  

 „уговор о студијуˮ у којем је утврђен програм оспособљавања који се мора слиједити и који 

су договорили ученик, организација пошиљалац и организација прималац. У уговору су 

дефинисани циљних резултати учења за период учења у иностранству и наведене одредбе 
у вези с формалним признавањем (нпр. ЕЦВЕТ);  

 „уговор о квалитетиˮ, у прилогу уговора о студију у којем су приказана права и обавезе 
приправника, организација пошиљалац и прималац и, ако је потребно, организација 

посредница.   

  

Када потписују уговор о студију, ученици из ВЕТ-а имају право на бесповратна средства која ће 

им помоћи за вријеме периода обављања стручне праксе у иностранству. Таква се бесповратна 
средства могу састојати од једног од сљедећег или обоје:   

 бесповратна средства ЕУ-а, која се израчунавају по дану активности (види „правила 
финансирањаˮ у дијелу Б овог  

водича); и/или  

 национална, регионална и локална бесповратна средства која плата јавни или приватни 
донатор, или зајам.  

„Ученици који не примају бесповратна средстваˮ допуштени су (ученици који обављају стручну 
праксу у складу с критеријима за мобилност у оквиру ВЕТ-а програма Ерасмус+ и имају користи 
од тога су Ерасмус+ ученик али не добивају бесповратна средства Ерасмуса+). Правила наведена 

у овом Водичу програма, осим оних која се односе на додјелу бесповратних средстава, 
примјењују се и на „Студенте програма Ерасмус који не примају бесповратна средстваˮ.   
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ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА НА ИНТЕРНЕТУ   

Ученици из ВЕТ-а који учествују у активности мобилности која траје мјесец дана или дуже имају 

право на језичну подршку прије одласка и за вријеме трајања активности мобилности. У том 
смислу, Комисија ставља на раполагање интернетску услугу за одабране учитеље из ВЕТ-а у циљу 

оцјењивања знања језика који ће користити за обављање стручне праксе у иностранству. Та им 
услуга нуди, ако је потребно, могућност за побољшање знања језика прије и/или током периода 
мобилности. Таква ће се интернет услуга поступно спроводити за вријеме трајања Програма. 
Језичка подршка пружаће се како слиједи:   

 у тренутку подношења пријаве за пројекат мобилности у ВЕТ-у, организација подносилац 
процијениће потребу за језичком потпором – главни језик подучавања или рада – ученика 
који обављају стручну праксу у оквиру пројеката мобилности;  

 Националне ће агенције додијелити дозволе установама високог образовања у складу с 
општим критеријима које утврђује Европска комисија;  

 Када их одабере њихова организација пошиљалац – и прије него што потпишу уговор о 

студију - сви студенти (осим изворних говорника) који користе интернет услугу обавиће тест 
на интернету како би се оцијенила њихова способност на језику који ће користити за 
студирање или обављање стручне праксе у иностранству. Резултати овог теста приопштују се 

ученику и, на захтјев, организацији пошиљаоцу. Ти резултати неће имати утицаја на 
могућност ученика да оде у иностранство;  

 на основу броја доступних интернетских дозвола за курсеве језика, учесници којима је 
потребна језичка подршка добит ће прилику пратити курс језика путем интернета;  

 на крају периода обављања стручне праксе ученици у ВЕТ-у обавит ће друго оцјењивање 
како би се измјерио напредак остварен у знању страног језика. Резултати ће се приопштити 

студенту и, на захтјев, организацији пошиљатељици.    

  

У почетним фазама програма, интернет оцјењивање и курсеви неће бити доступни на свим 

језицима ЕУ и курсеви језика можда неће бити доступни за све учеснике који их затраже. На 
интернет страници Европске комисије и националних агенција доступно је више података.   

За језике који нису обухваћени услугом Комисије, језичну подршку морају организовати 
организације учеснице у пројекту мобилности у ВЕТ-у. У ту се сврху могу пружити посебна 

бесповратна средства за „језичну подршкуˮ. Надаље, организације које учествују у пројекту 
мобилности у ВЕТ-у могу користити бесповратна средства „Организацијске подршкеˮ за 

рјешавање потреба учесника у смислу педагошке, међукултуралне и посебне језичке припреме 
(види одјељак „правила о финансирањуˮ у дијелу Б овог водича).    

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ОСОБЉА   

ОДАБИР   

Особље бира организација пошиљалац. Одабир и поступак додјеле бесповратних средстава 
морају бити поштени, транспарентни, досљедни и документовани и доступни свим странкама 

укљученим у поступак одабира.  

Организација пошиљалац предузима нужне мјере како би спријечила могући сукоб интереса у 
вези с особама које су одабране да учествују у тијелима за одабир или поступку одабира 
појединачних корисника.   

Критерији за одабир (на примјер предност која се даје особљу које одлази у иностранство по 
први пута, ограничења могућег броја активности мобилности по члану особља у одређеном 

временском периоду итд.) морају бити јавно доступни.  
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УГОВОР О МОБИЛНОСТИ   

Одабир особља врши установа пошиљалац на основу нацрта програма мобилности који је члан 

особља доставио након савјетовања с установом приматељицом/предузећем. Прије одласка, 
установа пошиљалац/предузеће и установа прималац/предузеће службено договарају коначну 
верзију програма мобилности размјеном писама или електронских порука.  

Установа пошиљалац и установа прималац одговорне су за квалитет периода мобилности у 

иностранству.   

  

ТОКОМ МОБИЛНОСТИ   

ПРЕКИД МОБИЛНОСТИ УЧЕНИКА   

Када се ради о обављању стручне праксе, период мобилности у иностранству може се прекинути 

због празника ако је предузеће за то вријеме затворено. Бесповратна средства настављају се 
исплаћивати у том периоду. Период затворености не убраја се у минимално трајање периода 
обављања стручне праксе.  

ПРОДУЖЕЊЕ МОБИЛНОСТИ УЧЕНИКА   

Продужење текућег периода мобилности може се договорити између организације пошиљаоца 
и примаоца под сљедећим условима:   

 прије краја изворног планирања периода мобилности потребно је измијенити уговор о 

додјели бесповратних средстава и довршити све поступке који се односе на продужење 

трајања. Таква је измјена посебно важна у оним случајевима када продужење 

подразумијева и захтјев за продужење мјесечних исплата бесповратних средстава ЕУ. Иако 
ће период трајања мобилности бити дефинисано у потврди студента о завршеном студију 
(то је период које УВО наводе у својем завршном извјештају), највећи број мјесеци који може 

бити обухваћен бесповратним средствима ЕУ онај је утврђен у уговору о додјели 
бесповратних средстава или у његовим измјенама. То ће бити тако чак и ако је трајање 

наведено у уговору о студију краће од оног наведеног у потврди о завршеном студију.    

 додатно период мора слиједити одмах након текућег периода мобилности. Не смије бити 
празнина (празници и дани када су школе за ВЕТ/предузећа затворени не сматрају се 
„празнинамаˮ) осим ако је то одобрила и оправдала национална агенција.   

 

НАКОН МОБИЛНОСТИ   

ПРИЗНАЊЕ РЕЗУЛТАТА МОБИЛНОСТИ   

Организација пошиљалац и организација прималац требале би се договорити око издавања 
потврде о мобилности Европас на крају периода мобилности. Више информација о томе те како 
даље може се наћи на интернет страници Европасс:   http://europass.cedefop.europa.eu/en/home  

О резултатима оцјењивања знања језика и интернетским курсевима језика извјештајује се на 
средишњем нивоу, али се не додјељују службене квалификације.  

ЕЦВЕТ   

Организације за струковно образовање и оспособљавање могу одлучити примијенити систем 
ЕЦВЕТ у оквиру својих активности мобилности (за више информација види у наставку). ЕЦВЕТ је 

заједнички методолошки оквир којим се олакшава прикупљање и пренос бодова за резултате 
учења из једног система квалификација у други. Циљ му промовисати транснационалну 
мобилност и приступ цјеложивотном учењу. Није му сврха да замијени националне 

квалификационе системе већ да се њиме оствари боља упоредивост и усклађеност међу њима. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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ЕЦВЕТ примјењује све резултате које је појединац стекао у разним студијима и стручној пракси, 
који се затим преносе, признају и акумулирају у циљу остварења квалификације. Захваљујући 
овој иницијативи европски грађани могу осигурати признање свог оспособљавања, вјештина и 
знања у другој држави учесници у програму. Више информација о ЕЦВЕТ-у доступно је на 
интернет страници Комисије на:   
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm  
http://www.ecvet-team.eu  
Када се користи ЕЦВЕТ, бодови стечени за резултате учења требали би бити транспарентни и 
наведени у Меморандуму разумијевања између организација учесница.    

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ   

На крају периода проведеног у иностранству, сви ученици и особље ВЕТ-а који су учествовали у 
активности мобилности морају попунити и предати завршни извјештај. У случају активности 

мобилности које трају два мјесеца или више, извјештај укључује и оцјену квалитета језичке 

подршке добијене за вријеме периода мобилности.   

Од оних студената који ине доставе извјештај може се тражити дјелимичан или потпуни поврат 
примљених бесповратних средстава ЕУ. Поврат се неће тражити када студент или члан особља 

није могао довршити планиране активности у иностранству због више силе. Установа пошиљалац 

мора пријавити такве случајеве и они подлијежу писаном одобрењу Националне агенције.   

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://www.ecvet-team.eu/
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ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ШКОЛАМА   

Пројектима мобилности омогућава се школама да својим наставницима и другом наставном 
особљу пруже прилике и подстицаје за стицање нових компетенција у вези с потребама школе. 
Управа школе требала би играти активну улогу у планирању, подржавању и праћењу пројеката 
мобилности.  

Како би се осигурао и што више повећао учинак тих активности на стручно усавршавање особља, 
школе би требале осигурати да се након мобилности компетенције особља шире широм школе 
и да се уграде у школску образовну праксу.   

Прије пријаве, школе би требале пажљиво размислити о томе колико особља стварно може 

учествовати у активностима за вријеме трајања пројеката (тј. 1 или 2 године), у које би се 
активности укључили и како би се те активности могле учинковито пратити код куће. У фази 

пријаве, организације подносилацице пријаве морат ће доставити оквирне бројеве, врсте и 

одредишне државе планираних активности мобилности.    

Ако национална агенција одабере пројекат мобилности и потврди тражени буџет, корисници 
могу започети с одабиром учесника и детаљном организацијом активности.   

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА   

Бесповратна средства за организациону подршку укључују допринос трошковима који настају у 

организацијама у вези с активностима подупирања мобилности особља. На примјер:  

  

-припрема и праћење Европског развојног плана;  

-организациона рјешења с партнерским установама (углавном у случају проматрања на радном 
мјесту и задатак подучавања)  

- пружање информација и помоћи особљу;  

 -одабир особља за активности мобилности;  

 -припрема уговора о мобилности како би се осигурала квалитета и признавање активности 
мобилности;    

 -осигуравање језичке и међукултуралне припреме мобилног особља;     

 -олакшавање уграђивања долазећег мобилног особља у школи;    

 -осигурање учинковитих рјешења за менторство и надзор мобилних учесника;    

-подржавање поновне интеграције учесника у активностима мобилности и настављање на 

стечене нове компетенције у корист школе, наставног особља и ученика.   

  

ПРИЈЕ МОБИЛНОСТИ   

ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН   

Школа или координатор националног конзорција за мобилност морају прије пријаве израдити 
Европски развојни план. Тај је план дио обрасца пријаве. У овом је одјељку наведено како се 

планиране активности мобилности уклапају у ширу и дугорочну стратегију развоја и 
модернизације школа укључених у пројекат.    

Овај Европски развојни план биће важан дио оцјењивања захтјева за додјелу бесповратних 

средстава и у њему би требале бити наведене информације о:    

 потребама школе у смислу развоја квалитета и интернационализације (нпр. у вези с 
компетенцијама за управљање, компетенцијама особља, новим наставним методама и 
алатима; европском димензијом, језичкимм компетенцијама, курикулумом, организацијом 

подучавања, оспособљавања и учења, јачање веза с партнерским установама) и како ће се 

планираним активностима придонијети задовољавању тих потреба;  

 очекиваном учинку на ученике, учитеље и друго особље те генерално на школе;   
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 начину на који ће школе уградити компетенције и стечена искуства у свој курикулум и/или 
развојни план школе;  

 начину на који ће се еТвининг употријебити у вези с планираним активностима мобилности, 
ако је релевантно (види одјељак у наставку).   

Е-ТВИНИНГ   

Е-Твинингом се промовише сарадња школа и умрежавање школа у Европи путем информационе 
и комуникационе технологије (ИКТ). Њиме се осигуравају савјети, идеје и алати којима ће се 
школама олакшати успостава партнерстава и покретање пројеката сарадње у било којем 
подручју.   
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У вези с пројектом мобилности, е-Твиннинг омогућава:   

  

 проналажење могућих партнера/организација прималац у иностранству и сарадњу с њима 
прије предавања захтјева за финансирање, у циљу побољшања квалитета и учинка 

планираних пројеката;   

 употребу доступних пројекатних алата за спровођење стратешких пројеката и боље 

искориштавање улазних вриједности партнера;  

 припрему особља које одлази у иностранство путем комуникације с организацијом 
приматељицом (учење о држави приматељици и организацији примаоцу, расправе и 

договор око активности које ће се спроводити), учествовање у догађањима учења на 

интернету која су повезана с њиховом мобилношћу;   

 интензивна сарадња међу свим школама укљученим у пројекат мобилности особља и након 

пројеката.   

За кориштење е-Твининга није потребно предати службену пријаву. Све што школе требају 

учинити јест пријавити се на порталу е-Твининга: http://www.etwinning.net. Европски е-Твининг 

портал вишејезичка је интернет страница на којем се нуде алати за сарадњу и услуге путем којих 
се учитељи регистрирају, проналазе партнере и с њима сурађују. Он такође служи као мјесто 

сусрета на којем сви заинтересовани учитељи могу дијелити ресурсе, разговарати и проналазити 
партнерске школе.  

Е-Твинннгом се помаже школама на европском нивоу, путем Централне службе за подршку, и 

на националном нивоу, путем националних служби за подршку. Сви учитељи могу користити 
услуге, оспособљавање, признавање и алате које нуде националне и европске службе за 

подршку е-Твиннинга. За више информација о тим услугама, види одјељак „Која тијела учествују 
у спровођењу програма?ˮ у дијелу А овог водича.   

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ОСОБЉА   

ОДАБИР   

Школа пошиљалац одговорна је за одабир особља које ће учествовати у активностима 
мобилности. Поступак одабира мора бити поштен, транспарентан и документиован те доступан 

свим укљученим странкама. Профил учесника мора одговарати критеријима прихватљивости из 
дијела Б овог водича. Школа пошиљалац требала би утврдити поступак одабира, односно, како 
ће се особље позвати да се пријави, документацију коју подносилаци морају доставити и како ће 

се она обрађивати.   

Критерије за поступак одабира требала би дефинисати школа. Општи критериј могли би бити 
сљедећи: мотивација, јасни циљеви за мобилност, спремност за размјену искустава након 
повратка. Препоручује се оснивање одбора за одабир, који би требао укључивати и вањске 

особе, како одлуку не би доносио само један члан особља.   

Уз те опште критерије, могу постојати и посебни критерији који се односе на природу и сврху 
пројеката мобилности (тј. важност активности које планира поједини члан особља за потребе 

школе и остали критерији које одређује школа).   

Опште и посебне критерије морају договорити и дијелити сви укључени у поступак одабира и о 
њима је потребно јасно обавјештењеити подносилаце. Размјена или расправа о критеријима за 
одабир и њиховој логичкој подлози с организацијом приматељицом може олакшати припрему 
активности. Требала би постојати писана евиденција поступка одабира у случају могућих 
унутарњих приговора.   

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


 

 

УГОВОР О МОБИЛНОСТИ   

Учесник који је одабран требао/ла би, уз помоћ школе пошиљаоца (и партнерске организације 

ако мобилност укључује задаћу подучавања или посматрање на радном мјесту) службено 

договорити врсту оспособљавања које ће се спроводити и његов садржај, појаснити како ће се 
припремити за то оспособљавање, како ће се стечено знање/компетенције ширити у школи или 
изван ње, те које ће бити користи од учествовања на институционалном и индивидуалном нивоу. 
Они ће се такође договорити о начину оцјењивања и признавања оспособљавања у школи 
пошиљатељици. Уговор је потребно склопити прије почетка активности мобилности. Главни циљ 

уговора је да школа пошиљалац, организација прималац и учесници појасне очекивања и 

осигурају смисленост боравка у иностранству.   

АЛАТ ЗА МОБИЛНОСТ+   

Чим учесници буду одабрани, организација корисница мора у Алат за мобилност+ унијети опште 
податке о учеснику и врсти активности мобилности у којима ће он/она учествовати (нпр. име 

учесника, одредиште, трајање мобилности итд.) Алат за мобилност+ помоћи ће кориснику у 
управљању активностима мобилности програма Ерасмус+. Организација корисница такође је 

одговорна за ажурирање Алата за мобилност+ у случају промјена у вези са учесницима или 
активностима за вријеме трајања пројеката мобилности. Корисници ће на основу унесених 

података моћи из Алата за мобилност+ извлачити унапријед попуњена извјештаја. Путем Алата 
за мобилност+ моћи ће се такође припремати извјештаја која ће попуњавати учесници у 

активностима мобилности. Више информација о Алату за мобилност+ и о томе како му 
приступити биће наведено у уговору о додјели бесповратних средстава између Националне 

агенције и корисника.   

 

НАКОН МОБИЛНОСТИ   

ПРИЗНАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕЊА   

Организације пошиљалац и прималац требале би се договорити о издавању потврде о 

мобилности Европас на крају мобилности. Више информација о томе доступно је на интернет 

страници Европаса: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home   

 

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ   

На крају периода проведеног у иностранству, сво наставно особље које је учествовало у 

активности мобилности морају попунити и предати завршно извјештај. Од оних који не доставе 
извјештај може се тражити дјеломичан или потпуни поврат примљених бесповратних средстава 
ЕУ. Поврат се неће тражити када члан особља није могао довршити планиране активности у 

иностранству због више силе. Школа пошиљалац или координатор националног конзорција за 

мобилност мора пријавити такве случајеве и они подлијежу писаном одобрењу националне 
агенције.  

   

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА ОСОБЉЕ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ   

Циљ је образовне мобилности особља за образовање повећати кључне компетенције и вјештине 
особља у систему образовања одраслих у циљу повећања квалитете подучавања и учења у свим 
облицима и ускладити их с потребама на тржишту рада и друштва у цјелини. Посебан ће се 
нагласак ставити на пројекте који се баве потребама за учењем/подучавањем одраслих у 
неповољнијем положају (укључујући избјеглице, азиланте и мигранте). Очекује се да 

организације за образовање одраслих користе образовну мобилност на стратешки начин и у 
сврху интернационализације њихове организације и јачања компетенција.  

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА   

Бесповратна средства за организациону подршку укључују допринос трошковима који настају у 

организацијама у вези с активностима подупирања мобилности особља. Сврха је бесповратних 
средстава олакшати организацију висококвалитетних активности мобилности у циљу повећања 
капацитета организација за образовање одраслих. На примјер:  

-припрема и праћење Европског развојног плана;  

-пружање информација и помоћи особљу;  

-организациона рјешења с партнерским установама (углавном у случају проматрања на радном 

мјесту и задатак подучавања)  

- припрема уговора о мобилности како би се осигурала квалитета и признавање активности 
мобилности;    

- осигуравање језичке и међукултуралне припреме мобилног особља;     

 -осигурање учинковитих рјешења за менторство и надзор мобилних учесника;    

-подржавање поновне интеграције учесника у активностима мобилности и искориштавање 

њихових новостечених компетенција за побољшање квалитета подучавања и учења у 

организацији за образовање одраслих.    

  

Приликом доношења одлуке о коначним бесповратним средствима у обзир ће се узети квалитет 

спровођења и праћење пројеката. Квалитет спровођења пројеката мобилности требала би се 
заснивати на смјерницама утврђеним у овом Прилогу о мобилности за особље за образовање 
одраслих.   

ПРИЈЕ МОБИЛНОСТИ   

ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН   

Организација за образовање одраслих мора прије подношења пријаве развити Европски 

развојни план. Тај је план дио обрасца пријаве. У овом је одјељку наведено како се планиране 
активности мобилности уклапају у ширу и дугорочну стратегију развоја и модернизације школе.    

Овај Европски развојни план бит ће важан дио оцјењивања захтјева за додјелу бесповратних 

средстава и у њему би требале бити наведене информације о:    

 потребама организације у смислу развоја квалитета и интернационализације (нпр. у вези с 
компетенцијама за управљање, компетенцијама особља, новим наставним методама и 
алатима; европском димензијом, језичкимм компетенцијама, курикулумом, организацијом 
подучавања, оспособљавања и учења, јачање веза с партнерским установама) и како ће се 

планираним активностима придонијети задовољавању тих потреба;  

 очекиваном учинку на одрасле полазнике,наставнике и друго особље те генерално на 
организацију;   

 начину на који ће школе уградити компетенције и стечена искуства у свој курикулум и/или 

развојни план организације;  

  



 

 

Сврха је Европског плана мобилности осигурати да су планиране активности важне за 

појединачне учеснике и за организацију у цјелини јер ће имати већи учинак на квалитет 

подучавања и учења ако су добро интегриране у стратешки развој организације.   

АЛАТ ЗА МОБИЛНОСТ   

Чим учесници буду одабрани, организација корисница мора у Алат за мобилност+ унијети опште 
податке о учеснику и врсти активности мобилности у којима ће он/она учествовати (нпр. име 

учесника, одредиште, трајање мобилности итд.) Алатом за мобилност+ помоћи ће се кориснику 
у управљању активностима мобилности програма Ерасмус+. Организација корисница такође је 

одговорна за ажурирање Алата за мобилност+ у случају промјена у вези са учесницима или 
активностима за вријеме трајања пројеката мобилности. Корисници ће на основу унесених 
података моћи из Алата за мобилност+ извлачити унапријед попуњена извјештаја. Путем Алата 

за мобилност+ моћи ће се такође припремати извјештаја која ће попуњавати учесници у 

активностима мобилности.  

Више информација о Алату за мобилност+ и о томе како му приступити биће наведено у уговору 
о додјели бесповратних средстава између Националне агенције и корисника.   

  

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ОСОБЉА   

ОДАБИР   

Особље бира организација пошиљалац. Одабир и поступак додјеле бесповратних средстава 
морају бити поштени, транспарентни, досљедни и документирани и доступни свим странкама 

укљученим у поступак одабира.  

Организација пошиљалац предузима нужне мјере како би спријечила могући сукоб интереса у 
вези с особама које су одабране да учествују у тијелима за одабир или поступку одабира 

појединачних корисника.   

  

УГОВОР О МОБИЛНОСТИ   

Препоручује се да се организација пошиљалац и организација прималац заједно са учесницима 

договоре о активностима које ће обављати чланови особља прије почетка периода мобилности 
размјеном писама или електронских порука. У уговору ће бити дефинисани циљни расходи 
учења за период проведено у иностранству, биће наведене одредбе о признавању и попис права 

и обавеза сваке странке.  

Установа пошиљалац и установа прималац одговорне су за квалитет периода мобилности у 

иностранству.   

НАКОН МОБИЛНОСТИ   

ПРИЗНАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕЊА   

Организације пошиљаоци и примаоци требале би се договорити о издавању потврде о 

мобилности Европас на крају мобилности. Више информација о томе доступно је на интернет 
страници Европаса: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home   

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ   

На крају периода проведеног у иностранству, сви чланови особља који су учествовали у 

активности мобилности морају попунити и предати завршни извјештај учесника. Од оних који не 
доставе извјештај може се тражити дјелимичан или потпуни поврат примљених бесповратних 
средстава ЕУ. Поврат се неће тражити када члан особља није могао довршити планиране 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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активности у иностранству због више силе. Организација пошиљалац мора пријавити такве 
случајеве и они подлијежу писаном одобрењу националне агенције.  
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ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ ЗА МЛАДЕ И ОСОБЕ КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА   

Активностима које се подржавају у оквиру програма Ерасмус+ у подручју младих младима се 
осигуравају се бројне прилике за стицање компетенција и да се развијају као особе, путем 
неформалног или информалног учења.    

Неформално учење односи се на учење које се одвија изван формалног образовног курикулума. 

Оно укључује партиципативан приступ усмјерен на ученика. Оно је добровољно и стога уско 
повезано с потребама, жељама и интересима младих људи. Такве активности које осигуравају 
додатни извор и нове облике учења важно су средство за побољшање постигнућа у формалном 
образовању и оспособљавању те за рјешавање потреба НЕЕТ-ова (тј. млади људи који нису 
запослени, нису у систему образовања или оспособљавања) или младих људи који имају мање 

могућности и за сузбијање социјалне искључености.   

Информално учење односи се на учење у свакодневним активностима, на послу, са сарадницима 
итд. Углавном се ради о учењу радећи. У сектору младих, информално учење може се одвијати у 
оквиру иницијатива за младе, у оквиру расправа са групама сарадника, путем добровољних 
активности и у разним другим ситуацијама.  

Неформалним и информалним учењем омогућава се младим људима да стекну нужне 

компетенције које придоносе њиховом особном и друштвеном и образовном развоју и подстиче 

се њихово активно учествовање у друштву, чиме се повећавају могућности запошљавања. 
Активности учења у подручју младих требале би имати значајан позитиван учинак на младе људе 

и на укључене организације, на заједнице у којима се одвијају активности, на подручје младих и 
на европски економски и друштвени сектор у цјелини.    

Висококвалитетна димензија неформалног и информалног учења кључни је вид свих пројеката 

за младе који се подржавају у оквиру програма Ерасмус+. Пројекти за младе који се финансирају 

у оквиру програма Ерасмус+ морају бити у складу са сљедећим начелима неформалног и 

информалног учења:    

 учење у неформалним контекстима планирано је и добровољно;  

 млади људи и особе које раде с младима активно учествују у планирању, припреми, 
спровођењу и оцјењивању пројеката;   

 активности учења одвијају се у разним окружењима и ситуацијама;  

 активности се одржавају уз подршку стручних посредника (као што су водитељи 
оспособљавања, особе које раде с младима, стручњаци у подручју младих) или волонтера 

(као што су вође младих, водитељи оспособљавања за младе итд.);   

 активности обично укључују учење на посебан начин, на терену.   

  

Активности се морају планирати унапријед и заснивати се на партиципативним методама којима 

се:   

 нуди простор за интеракцију учесника, размјену идеја, избјегавање пасивног слушања;    

 учесницима омогућава да придонесу активностима властитим знањем и вјештинама и 

замјењујући традиционалне улоге вањских „стручњакаˮ (промјена начина учења, од 

извлачења до оснаживања);   

 учесницима омогућава организација властитих анализа, укључујући анализу компетенција 
стечених за вријеме спровођења активности (тј. властитих резултата учења);   

 осигурава да учесници могу утицати на одлуке о пројекту, не да само у њему учествују.   

  

И коначно, активности би требале имати међукултуралну/европску димензију и:   

 подстицати учеснике на разматрање европских тема и на њихово укључивање у 

изградњу Европе;     

 омогућити учесницима да пронађу заједничке вриједности с особама из различитих 
земаља упркос културолошким  разликама;  



  

394  

  

       

 борити се против стајалишта којима се подстиче 
неравноправност, дискриминација; ;    

 промовисати поштовање културне различитости и борбу 
против расизма и ксенофобије.   

ПРИЈЕ МОБИЛНОСТИ   

УГОВОР ИЗМЕЂУ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ   

Препоручује се свим организацијама учесницама укљученим у пројекат мобилности младих да 
потпишу међусобни уговор. Сврха је таквог уговора јасно дефинисати одговорности, задатке и 
финанцијски допринос за све странке укључене у пројекат. Организације учеснице морају 

заједнички одлучити о расподјели бесповратних средстава и о томе који ће трошкови бити 
покривени.   

Уговор чини кључан инструмент за осигурање стабилне и несметане сарадње међу партнерима 
у пројекту мобилности младих у циљу избјегавања могућих сукоба. Због тога би требао 
садржавати барем сљедеће информације:   

 назив пројеката и упуту на уговор о додјели бесповратних средстава између организације 
учеснице која је подносилац и агенције која је додијелила бесповратна средства;  

 имена и податке за контакт свих организација учесница укључених у пројекат;  

 улогу и одговорности сваке организације учеснице; подјелу бесповратних средстава ЕУ (у 

складу с наведеним одговорностима);   

 начине плаћања и пренос буџетских средстава међу организацијама учесницама.  

  

Иако се та пракса снажно препоручује ради заштите интереса сваког партнера у пројекту, уговор 
представља интерни документ међу партнерима. Национална агенција која је додијелила 
бесповратна средства неће га затражити.   

АКРЕДИТАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕСНИЦА У ЕВРОПСКОМ ВОЛОНТЕРСКОЈ СЛУЖБИ   

Сврха је акредитације добити приступ Европској волонтерској служби и осигурати испуњење 
начела и минималних стандарда квалитете ЕВС-а. Ти су стандарди утврђени у Повељи ЕВС-а и у 
Смјерницама за акредитацију ЕВС-а који су објављени на интернет страници 130   Европске 
комисије.   

Мора бити акредитирана свака организација из државе учеснице у програму, из држава Западног 
Балкана, држава јужног Медитерана, држава Источног партнерства или с Државног подручја 

Русије признатог међународним правом која жели послати или примити волонтере ЕВС-а или 
координирати пројекат ЕВС-а. Организације које учествују у великим догађањима ЕВС-а или 
организације из других партнерских држава свијета укључене у пројекте јачања способности могу 

учествовати у активностима ЕВС-а без акредитације.   

Како би добила акредитацију, организација мора доставити захтјев за образац. Тај је образац 
потребно предати надлежним тијелима за акредитацију (види у наставку). Иста организација 

може затражити акредитацију за једну или више сврха (као организација пошиљалац, прималац 
и/или организација координаторица).Ако организација има више од једне улоге у приједлогу 

пројеката, мора имати важећу акредитацију за све улоге.  

Захтјеви за акредитацију могу се предати било када (нема рока). Међутим, ти се захтјеви морају 
предати у разумно вријеме прије предавања приједлога пројеката који укључује активности ЕВС-

а (барем 6 седмица прије подношења приједлога) како би се избјегло одбацивање активности 

ЕВС-а због тога што неке од организација још немају акредитацију.   
                                                      

130 http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm   

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm
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Акредитацију организација ЕВС-а спроводи:   

 Национална агенција државе у којој се налази организација, за организације са сједиштем у 
државама учесницама у програму;  

 САЛТО СЕЕ за организације са сједиштем у државама Западног Балкана;   

 САЛТО ЕЕЦА за организације са сједиштем у државама Источног Партнерства и на Државном 
подручју Русије признатом међународним правом;   

 САЛТО Еуромед за организације са сједиштем у државама Јужног Медитерана.   

  

Акредитација може бити ваљана за све вријеме трајања програма Ерасмус+ или краће. 
Подносилац жељени период ваљаности уноси у образац за акредитацију. Тијела која су задужена 

за акредитацију могу спроводити редовне или правовремене контроле ради провјере 

испуњавају ли акредитиране организације стандарде квалитете ЕВС-а. Након тих контрола, 

акредитација се може привремено обуставити или повући.   

Како би се олакшало проналажење партнера, профили свих акредитованих организација 
објављују се у бази података организација Европске волонтерске службе (База података за 
волонтирање) 131 . Акредитоване организације позивају се да се послуже базом података за 

волонтирање приликом тражења волонтера на пројектима ЕВС-а. База податка може се 

погледати на интернет страници Комисије.   

СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА УЧЕСНИКА   

ЕВРОПСКА КАРТИЦА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА   

Ако је примјењиво, снажно се препоручује да млади људи и особе које раде с младима који 
учествују у пројектима мобилности младих имају Европску картицу здравственог осигурања. То 

је бесплатна картица која омогућава приступ хитној и врхунској здравственој скрби за вријеме 
привременог боравка у било којој од 28 држава ЕУ-а, Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој и 

Швајцарској, под истим условима и уз исти трошак (бесплатно у неким државама) као и особе 
осигуране у тој држави. Више информација о картици и о томе како ју стећи доступно је на 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559  

РАЗМЈЕНЕ МЛАДИХ   

Сви учесници у Размјени младих морају бити осигурани од ризика повезаних са учествовањем у 

тим активностима. Програмом Ерасмус+ није дефинисан јединствен формат осигурања нити се 
препоручују посебне осигуравајуће компаније. Програм омогућава организацијама учесницама 

да пронађу најприкладнију полису осигурања у складу с врстом активности која се спроводи и 

врстама осигурања које су доступне на националном нивоу. Надаље, није нужно предвидјети 
осигурање које је специфично за пројекат, ако су учесници већ покривени полисама осигурања 
које су претходно склопили сами или у договору с организацијом пошиљатељицом. У сваком 

случају, морају бити обухваћена сљедећа подручја: одговорност треће странке за младе вође 
(укључујући, ако је примјерено, осигурање од одговорности); несрећа и тешка болест 

((укључујући сталну и привремену неспособност); смрт (укључујући поврат у матичну државу у 

случају активности које су се обављале у иностранству). Ако је потребно, лијечничка помоћ, 
укључујући након и посебно осигурање за посебне околности, као што су активности на 

отвореном.  

                                                      
131 Доступно на: http://europa.eu/youth/evs_database   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
http://europa.eu/youth/evs_database
http://europa.eu/youth/evs_database
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ЕВРОПСКА ВОЛОНТЕРСКА СЛУЖБА   

Сваки волонтер ЕВС-а мора:  

  

 бити уписан у осигурање ЕВС-а предвиђено програмом Ерасмус+, којим се надопуњују 
покривеност Европске картице здравственог осигурања и/или националних система 
социјалног осигурања.   

  

Они волонтери који не могу добити Европску картицу здравственог осигурања имају право на 
потпуну покривеност путем осигурања за ЕВС које пружа Европска комисија.   

Организација координатор, у сарадњи с организацијом пошиљаоце и примаоцем, одговорна је 
за упис волонтера. Упис се мора обавити прије одласка волонтера и обухватати трајање 

активности ЕВС-а.   

Информације о покривености и подршци која је доступна путем осигурања за волонтере ЕВС-а, 
те упуте о упису, доступни су на интернет страници Извршне агенције.    

ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ВИЗАМА   

Млади људи и особе које раде с младима који учествују у пројектима мобилности младих можда 

ће морати добити визу за боравак у иностранству у држави учесници у програму или партнерској 
држави која је домаћин активности.   

Заједничка је одговорност свих организација учесница да осигурају потребне дозволе (визе за 
кратки/дуги боравак или дозволе боравка) прије планиране активности. Препоручује се да се 

одобрења надлежних тијела затраже пуно унапријед јер би поступак могао трајати неколико 

седмица. Националне агенције и Извршна агенција могу дати додатне савјете и подршку у вези 

с визама, дозволама боравка, социјалној сигурности итд.    

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ВОЛОНТЕРА ЕВС-А   

ОДАБИР   

Одабир волонтера може извршити било која од организација укључених у пројекат (обично ту 
задаћу обавља организација пошиљалац или координатор).   

Европска волонтерска служба отворена је свим младим људима, укључујући оне у неповољном 
положају, Волонтери се бирају на поштен, транспарентан и објективан начин, без обзира на 
етничку групу, вјеру, сексуалну оријентацију, политичко мишљење итд. Нису потребне претходне 

квалификације, степен образовања или знање језика. Може се израдити специфичнији профил 
волонтера ако је то оправдано због природе задатак активности ЕВС-а или контекста у којем се 

спроводи пројекат.   

  

  

УГОВОР С ВОЛОНТЕРОМ   

Прије одласка, сваки волонтер ЕВС-а мора потписати уговор о волонтирању с организацијом 

координатором. У том су уговору утврђене задатке које ће он/она обављати за вријеме ЕВС-а, 

планирани резултати учења, итд.. Као дио уговора, волонтер ће од организације координатора 
примити информативни алат за ЕВС у којем су садржане информације о томе што очекивати од 
ЕВС-а и те као користити Youthpass и добити потврду на крају активности. Уговор о 
волонтирањујест интерни документ између партнера и волонтера. Међутим, национална 
агенција која је додијелила бесповратна средства може га затражити.    
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АЛАТ ЗА МОБИЛНОСТ+   

Чим учесници буду одабрани, организација корисница мора у Алат за мобилност+ унијети опште 

податке о учеснику и врсти активности мобилности у којима ће он/она учествовати (нпр. име 
учесника, одредиште, трајање мобилности итд.). Алатом за мобилност+ помоћи ће се кориснику 

у управљању активностима мобилности програма Ерасмус+. Организација корисница такође је 
одговорна за ажурирање Алата за мобилност+ у случају промјена у вези са учесницима или 
активностима за вријеме трајања пројеката мобилности. Корисници ће на основу унесених 
података моћи из Алата за мобилност+ извлачити унапријед попуњена извјештаја. Путем Алата 

за мобилност+ моћи ће се такође припремати извјештаја која ће попуњавати учесници у 

активностима мобилности.   

Више информација о Алату за мобилност+ и о томе како му приступити биће наведено у уговору 
о додјели бесповратних средстава између Националне агенције и корисника.   

ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА   

Млади волонтери који учествују у ЕВС-у у трајању од два мјесеца или више могу добити језичну 
подршку прије одласка или за вријеме активности.  

Комисија ставља на раполагање интернетски алат за волонтере ЕВС у циљу оцјене знања језика 

који ће користити за вријеме волонтирања у иностранству. Тај им алат нуди ако је потребно, 
могућност за побољшање знања језика прије и/или током ЕВС-а. Таква ће се интернетска услуга 
спроводити за вријеме трајања програма. Језичка подршка пружа се на сљедећи начин:  

 у тренутку подношења пријаве за ЕВС, организација подносилац оцијениће потребу за 

језичком подршком за учеснике – на главном језику који ће волонтери користити за 

извршавање својих задатак;  

 националне ће агенције додијелити дозволе за кориштење интернетске услуге 
организацијама корисницама у складу с општим критеријима које је утврдила Европска 

комисија;  

 након што су одабрани, сви су волонтери (уз изнимку изворних говорника и у другим 
оправданим случајевима) који користе ту услугу на интернету дужни обавити језично 

тестирање на интернету како би се оцијенило знање страног језика који ће користити за 

вријеме ЕВС-а. Резултати оцјењивања биће приопштени волонтерима и неће утицати на 

њихову могућност за одлазак у иностранство;   

 на основу броја доступних дозвола за курсеве језика, волонтерима којима је потребна језичка 

подршка понудит ће се могућност да похађају курс језика на интернету;    

 на крају њиховог ЕВС-а, волонтери ће обавити другу процјену знања језика на интернету како 

би се измјерио остварени напредак у знању језика који користе за волонтирање. Резултати 
ће се приопштити волонтеру, на захтјев организацији координатору и могу бити унесени у 

Youthpass потврду.   

  

У почетним фазама програма процјена знања и курсеви на интернету неће бити доступни на свим 
језицима ЕУ и курсеви језика можда неће бити доступни свим учесницима који их затраже. 
Додатни подаци доступни су на интернет страници Комисије и националних агенција.    

За језике који нису обухваћени интернет услугом учење језика морају организовати организације 
учеснице у пројекту мобилности за младе. У ту сврху могу се осигурати посебна бесповратна 

средства за „језичну подршкуˮ. Корисници ових бесповратних средстава требали би подстицати 
учеснике да почну учити језик прије ЕВС-а. Надаље, организације које учествују у пројекту 

мобилности младих могу користити бесповратна средства за „организациону подршкуˮ за 

рјешавање потреба учесника у смислу педагошке, тематске, културолошке и посебне језичке 
припреме (види „правила финансирањаˮ у дијелу Б овог водича).      
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ПРИПРЕМА ПРИЈЕ ОДЛАСКА   

За припрему прије одласка одговорне су организације ЕВС-а (обично организација пошиљалац 
или организација координаторица) и тиме се волонтерима омогућава да разговарају у својим 
очекивањима, развијају мотивацију и циљеве учења те да добију информације о држави 

домаћину и о програму Ерасмус+. Осим тога, могу се организовати једнодневне припреме прије 
одласка у циљу успоставе контаката с волонтерима који одлазе у иностранство.    

ТОКОМ МОБИЛНОСТИ   

ЦИКЛУС ОСПОСОБЉАВАЊА И ОЦЈЕЊИВАЊА У ОКВИРУ ЕВС-А   

Волонтери ЕВС-а имају право и обавезу учествовати у сљедећим сесијама оспособљавања и 

оцјењивања у оквиру ЕВСа, које су организиране у складу с документом Европске комисије 
„Циклус оспособљавања и оцјењивања волонтера: Смјернице и најмањи стандарди квалитета 

Европске комисије“, који је доступан на интернет страници.  

КО ОРГАНИЗУЈЕ ЦИКЛУС ОСПОСОБЉАВАЊА И ОЦЈЕЊИВАЊА У ОКВИРУ ЕВС-А?   

Одговорност за организацију Циклуса оспособљавања и оцјењивања ЕВС-а овиси о томе гдје ће 

се одржавати догађања:   

 у државама учесницама у програму: оспособљавање/оцјењивање организују националне 

агенције;   

 у партнерским државама у сусједству ЕУ-а (регије 1-4): оцјењивање/оспособљавање 
организују Ресурсни центри132  САЛТО СЕЕ, САЛТО ЕЕЦА или САЛТО Еуромед, зависно од тога 

који центар покрива поједину државу;  

 у другим партнерским државама: сесије оспособљавања и оцјењивања не организују ни 

националне агенције нити САЛТО-и. Организације учеснице одговорне су осигурати 

оспособљавање по доласку за учеснике и мјесто на којем ће се обавити средњорочно 
оцјењивање њиховог искуства с ЕВС-ом. У том смислу, трошкови активности ЕВС-а 

организираних у оквиру јачања способности у подручју младих могу бити обухваћени 
ставком „трошкови активностиˮ.  

  

Чим обје стране потпишу уговор, организације координатори требале би одмах унијети податке 

о волонтеру/волонтерима у Алат за мобилност+ те се обратити мјеродавној националном 

агенцији или Ресурсном центру САЛТО-а како би они могли организовати оспособљавање и 

оцјењивање волонтера укључених у пројекат.  

У сваком случају, корисници се увијек подстичу да волонтерима понуде додатне могућности 

оспособљавања и оцјењивања, чак и ако у ту сврху у оквиру бесповратних средстава за пројекат 
нису осигурана посебна средства. Сви организатори активности оспособљавања и оцјењивања у 
оквиру ЕВС-а требали би давати информације о Youthpass.  

У случају пројеката који трају дуже од 2 мјесеца, организације учеснице одговорне су 
организовати припреме које су прилагођене потребама волонтера и/или врсти активности ЕВС-
а. У оквиру пројеката мобилности, трошкови повезани с таквом припремом могу бити 

обухваћени под ставком „Ванредни трошковиˮ (види одјељак о „правилима финансирањаˮ у 
дијелу Б овог водича). У случају великих догађања ЕВС-а, трошкови припреме могу бити 

обухваћени ставком „трошкови активностиˮ.  

                                                      
132 HTTPS://WWW.SALTO-YOUTH.NET/   

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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НАКОН МОБИЛНОСТИ   

ПРИЗНАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕЊА – YOUTHPASS  

Свака млада особа, волонтер или особа која ради с младима која учествује у пројекту мобилности 
младих може добити потврду Youthpass. У Youthpass се описује и вреднује неформално и 
информално искуство учења стечено за вријеме пројеката (резултати учења). Youthpass се може 
користити и за вријеме пројекатни активности као алат којим ће се учесницима помоћи да 

постану свјеснији свог поступка учења. Помоћ и више информација о Youthpass можете наћи у 

Водичу о Youthpass и у другим релевантним материјалима на www.youthpass.eu  

  

МОБИЛНОСТ МЛАДИХ ЉУДИ И ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА ИЗВАН ПРОЈЕКАТА 

МОБИЛНОСТИ   

Уз пројекте мобилности у оквиру Кључне мјере 1., програмом Ерасмус+ подржава се мобилност 
младих људи и особа које раде с младима и у оквиру великих пројеката ЕВС-а, Стратешких 
партнерстава и Јачања способности у   подручју младих. У тим случајевима, ако је примјењиво, 

организације учеснице морају слиједити иста начела и стандарде квалитете утврђене за 

активности које се финансирају у оквиру пројеката мобилности.    

http://www.youthpass.eu/


  
  

 

    
    

     

ЗДРУЖЕНИ ДИПЛОМСКИ СТУДИЈИ ЕРАСМУС МУНДУС   

УСЛОВИ У ВЕЗИ С ПРИПРЕМОМ ЗДРУЖЕНИХ ДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА ЕРАСМУС МУНДУС   

ЕМЈМД мора бити потпуно осмишљен у тренутку подношења пријаве и мора бити спреман за 

извођење три пута за редом, почевши од друге академске године након подношења пријаве ако 
се конзорциј одлучи за могућност припремне године након што буде одабран. Очекује се да 
конзорцији ЕМЈМД-а који су изабрали не спровести припремну годину с спровођењем 
дипломског студија крену одмах, односно од прве академске године након одабира.     

Како би испуниле минималне захтјеве наведене у Водичу програма, установе високог 
образовања с пословним настаном у држави учесници у програму морају моћи доказати 

акредитацију сваког дипломског програма на основу којег се припрема програм ЕМЈМД-а. Осим 

акредитације, ти национални програми након којих се стиче диплома морају бити признати од 
стране партнера унутар конзорција УВО-а из држава учесница у програму. Ако се предложени 
ЕМЈМД студијски програм заснива на сасвим новом курикулуму који се не може повезати с 
постојећим и акредитованим дипломским студијем у појединој држави, тада се акредитација 

ЕМЈМД-а мора исходити у фази пријаве. Осим тога, подносиоци би требали имати на уму да 

поступак признавање периода студирањау оквиру ЕМЈМД-а унутар конзорција мора бити 
усаглашен прије уписа првих студената на ЕМЈМД.  

УВО-и државе учеснице у програму који су партнери у конзорцију морају бити установе које 
додјељују дипломе дипломских студија и које имају способност издати здружене или 

вишеструке дипломе (барем двоструке дипломе) дипломантима ЕМЈМД-а. Конзорцији морају 

такође осигурати да се дипломцима осигура издавање Додатка дипломи на крају периода 
студирања, који обухвата садржај цијелог програма дипломског студија.   

Осим ако апликанти изричито не затраже друкчије, прва година биће припремна година и година 
промовисања/јачања свијести током које ће се програм оглашавати и одабрати прва генерација 
студената. ЕМЈМД-ови морају осигурати заједничке/усуглашене поступке за упис студената133, 

активности подучавања/оспособљавања, механизме осигурања квалитете, испитивање 

студената и оцјењивање резултата, управно и финансијско управљање конзорцијем, 

природу/опсег услуга које се нуде студентима (нпр. курсеви језика, подршка за визе итд.). Сви 
студенти морају имати здравствено и опште осигурање које одабере конзорциј. Програмом се 

морају поштовати минимални захтјеви ЕМЈМДа дефинисани у смјерницама доступнима на 
интернет страници Извршне агенције.  

Ови су елементи од кључне важности за доказивање пуне интеграције студија ЕМЈМД-а и 

конзорција који га спроводи. Стога се очекује да се у фази подношења приједлога достави нацрт 

Споразума о конзорцију којим ће бити обухваћене горе наведене и друге важне ставке на јасан 

и транспарентан начин. Постојање ажурног, свеобухватног и чврстог Споразума о конзорцију 

знак је спремности партнера и зрелости пријаве.  

Конзорциј за ЕМЈМД мораће организовати заједничке активности промовисања и јачања 
свијести како би се осигурала видљивост здруженог програма студија и програма стипендија 

Ерасмус+ у цијелом свијету. Те ће активности нужно укључити развој интегрисаног и 
свеобухватне интернет странице студија (на енглеском и на главном језику студија, ако тај језик 
није енглески) на којем ће се налазити све потребне информације о ЕМЈМД-у за студенте и 
будуће послодавце, прије првог круга пријава за стипендије.  

Поступак подношења пријава студената и рок за подношење пријава морају бити осмишљени на 

такав начин да студенти добију све нужне информације довољно унапријед и да се имају 
довољно времена припремити и доставити пријаву (најмање 4 мјесеца прије рока за 
стипендије). Такође се подстиче конзорциј да организира курсева језика на језику државе 

установа домаћина и да понуди курсеве других честих језика. Видљивост ће се подржавати путем 

                                                      
133 Поступак одабира мора бити организован на такав да се њиме осигура одабир најбољих студената из цијелог 

свијета 
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интернет странице Комисије и Извршне агенције, путем националних агенција и Делегација ЕУ. 
Смјернице о интернет страници ЕМЈМД-а доступне су на интернет страници Извршне агенције.  

УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СТУДЕНТЕ ДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА   

Студенти дипломског студија који се желе уписати у ЕМЈМД морају имати претходно стечену 
диплому преддипломског студија 134   или доказани признати истовјетни академски степен у 
складу с националним законодавством или праксом. Сваки конзорциј за ЕМЈМД утврђује 

властити поступак за пријављивање студената и критерије за одабир у складу са захтјевима и 
смјерницама који су доступни на интернет страници Извршне агенције. С тим у вези, студенти се 
могу пријавити за стипендију за ЕМЈМД за било који студијски програм Ерасмус Мундус у оквиру 

програма Ерасмус+ који одаберу (каталог програма ЕМЈМД доступан је на сљедећој интернет 

страници: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en но број различитих 
здружених студијских програма на које се могу пријавити ограничен је на три програма у једној 
академској години.  Стипендије из програма Ерасмус+ за ЕМЈМД могу се понудити студентима 

из било које регије свијета. Конзорцији су дужни узети у обзир географску равнотежу – тј. највише 
3 кандидата из исте државе (исте националности) може добити стипендију за ЕМЈМД у истом 
циклусу уписа. Студенти који имају двојно држављанство морају навести држављанство под 

којим подносе пријаву за стипендију. Међутим, посебна се правила могу примјењивати у случају 
додатног финансирања за посебне регије свијета. Конзорције за ЕМЈМД такође се подстиче да 
подстичу упис студената који сами плаћају свој студиј135  који представљају око 25 % носилаца 

стипендија Ерасмус +. Стипендије за ЕМЈМД додјељују се за учествовање у цијелом програму 
ЕМЈМД-а. Стипендисти не могу преносити бодове из претходног студија који су похађали прије 

уписа у ЕМЈМД како би смањили број обвезних активности у оквиру здруженог програма. 

Надаље, стипендисти ЕМЈМД-а не могу истовремено бити корисници бесповратних средстава за 
мобилност студената или особља у оквиру других програма високог образовања који се 
финансирају из буџета ЕУ и обрнуто. Како би се загарантовала потпуна транспарентност правила 

спровођења ЕМЈМД-а и дефинисала права и обавезе уписаних студената према конзорцију за 
ЕМЈМД, обје странке (тј. уписани студенти и конзорциј заЕМЈМД) морат ће потписати Уговор о 

студирању (види предложак на интернет страници Извршне агенције) прије уписа студента у 

ЕМЈМД. Уговором о студирању бит ће обухваћени сви академски, финанцијски, 

административни аспекти и аспекти понашања у вези с спровођењем ЕМЈМД-а, те, за 
стипендисте, управљање стипендијом. У њему би требали бити укључени показатељи 
успјешности за успјешно стицање најмањег броја ЕЦТС бодова (и посљедице у случају 
такмичења), подаци о услугама које се пружају студенту те појединости о захтјевима у вези са 

здрављем/социјалним осигурањем, мобилности и правила у вези са завршним 

радом/испитом/дипломирањем. У сврхе транспарентности, предложак Уговора о студирању 

мора бити објављен на интернет страници конзорција за ЕМЈМД (сви ЕМЈМД-ови морају имати 
своју интернет страницу). 

УСЛОВИ У ВЕЗИ С ПРАЋЕЊЕМ И ОСИГУРАЊЕМ КВАЛИТЕТЕ   

У циљу учинковитог праћења спровођења курсева ЕМЈМД-а, конзорцији корисници морају 

примјењивати низ механизама за праћење и осигурање квалитете (QА):  

                                                      
134 Иако тај услов мора бити испуњен у тренутку уписа, конзорцији за ЕМЈМД могу одлучити прихватити молбе за 

стипендије од студената у посљедњој   години првог нивоа студија 
135 Студенти који сами плаћају студиј су студенти који плаћају студиј властитим средствима или студенти који су добили 

стипендију у оквиру неког другог програма. 
   

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
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 дефиницију заједничког плана за осигурање квалитета са заједничким методама и 
критеријима оцјењивања, договорени план спровођења/постигнућа и активности праћења. 
Тај ће поступак за QА морати бити уграђен у пројекат ЕМЈМД-а у фази подношења пријаве, 
посебно поступци унутрашњег и вањског оцјењивања, повратне информације о 

показатељима (нпр. запошљивост дипломаца, одрживост), итд.. Конзорциј мора 
извјешћивати Извршну агенцију о налазима и закључцима QА;  

 достављање редовитих извјештаја о напретку (од којих су неки предуслов за плаћање 
сљедеће рате бесповратних средстава);  

 квалитативно и квантитативно праћење мобилности студената и успјешности (у смислу 
проведених активности, стечених ЕЦТС бодова и додијељеног академског ступња) путем 

интернет Алата за мобилност Извршне агенције (ЕМТ);  

 везе и сарадња (ако је примјењиво и очекивано) и удружењем студената ЕМ-а (интернет 

страница ЕМА www.ema.eu);  

 заједнички састанци УВО учесника, представника студената, програмског службеника 
Извршне агенције, особља предметних националних агенција и, ако је потребно, вањских 

стручњака; конзорциј за ЈМД мора за вријеме периода обухваћеног уговором о 
бесповратних средстава организовати барем два састанка;   

 повратне информације од уписаних студената;  

 учествовање у тематским састанцима кластера које организира Комисија, националне 
агенције или Извршна агенција ради размјене добре праксе и узајамног учења.  

ПОСТУПАК ОДАБИРА КОНЗОРЦИЈА ЕМЈМД-А   

Главни циљ програма ЕМЈМД-а је привлачење, одабир и финансирање изврсности; то је 

потребно схватати у смислу академске квалитете главних заинтересованих страна (организација 
учесница и студената ЕМЈМД-а) те у смислу спровођењане способности конзорција од којих се 

очекује спровођење међународног студијског програма са студентима из држава учесница у 
програму и партнерских држава. Главни је циљ поступка одабира пројеката ЕМЈМД а одабир 

изврсних пројеката који дипломцима нуде веће могућности запошљавања. У циљу утврђивања 
и усмјеравања на најбоље приједлоге међу конкурентним приједлозима, примјењује се поступак 
сурадничке ревизије у двије фазе.  

Први корак: Независни академски стручњаци оцјењују први критериј додјеле „Важност 
пројекатаˮ, с нагласком на релевантност приједлога у разним видовима. Једино они пројекти 

који су прошли минимални праг у оквиру овог критерија прелазе у други корак одабира.    

Други корак: Независни академски стручњаци оцјењују преостале Критерије за додјелу тј. 
Квалитет плана и спровођења пројеката, Квалитет пројектног тима и рјешења за сарадњу, Учинак 

и ширење. На основу тога успоставља се ранг листа приједлога. Финансирање могу добити само 
приједлози који имају укупно барем 70 бодова.  

Подносиоци се могу пријавити за додатне стипендије за циљне групе партнерских држава 

утврђене у одјељку „Додатне стипендије за студенте из циљних регија свијетаˮ. Тај ће додатни 
дио приједлога, у оквиру другог корака, анализирати независни академски стручњаци и 
оцијениће одговоре у складу с додатним критеријем за одабир: „Додатни  пројекат у циљаним 
регијамаˮ. Само приједлози који су добили најмање 2,5 бода(50 %) улазе у избор за додјелу 

додатних стипендија.  

 Оцјењивање додатног критерија неће утицати на изворну ранг листу након оцјењивања четири 

критерија за одабир (Важност пројеката, Квалитета плана и спровођења, Квалитета пројекатног 

тима и споразуми о сарадњи, Учинак и ширење).  

http://www.ema.eu/
http://www.ema.eu/
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СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА   

ВРСТЕ ПРОЈЕКАТА   

Стратешки партнерствима подржава се опсежан и флексибилан низ активности за спровођење 
иновативне праксе, промовисање развоја и модернизације организација и подржава се развој 

политике на европском, националном и регионалном нивоу.  

Зависно од циљева пројеката, укљученим организацијама учесницама, очекиваном учинку и 
другим елементима, Стратешка партнерства могу бити различитих величина и у складу с тим 

прилагодити своје активности. Једноставно речено, путем ове активности омогућава се 
организацијама учесницама стицање искуства у међународном сарадњи и јачање њихових 
способности, али и производња квалитетних иновативних резултата. Оцјена квалитета 

приједлога пројеката биће размјерна циљевима сарадње и природи укључених организација.    

  

У одјељку у наставку наведене су идеје о врстама активности које се могу спроводити у оквиру 

Стратешког партнерства којим се промовише међусекторска сарадња или се баве одређеним 

подручјем образовања, оспособљавања и младих. Овај је одјељак илустративне природе и не 

спрјечава организације учеснице у планирању пројеката на другачији начин.   

АКТИВНОСТИ:   

 курикулуми, курсеви, здружени програми студија, заједнички модули (укључујући е-модуле), 
интеграција великог броја начина учења (на даљину, уз рад, модуларно учење);  

 учење, подучавање, оспособљавање, материјали и методе за рад с младима, педагошки 
приступи и алати;  

 сарадња на основу пројеката, сарадничко учење, радионице, виртуелни лабораторији, 
виртуелна мјеста за сарадњу;   

 активности јачања способности и умрежавања;  

 разрада и спровођење стратешких планова сарадње;  

 активности информисања, усмјеравања, оспособљавања и савјетовања;  

 анкете, успоредне анализе, прикупљање доказа, студије стварних случајева;   

 дефиниција стандарда квалитета и профила занимања који се заснивају на компетенцијама;  

 побољшање квалификацијског оквира, пренос бодова, осигурање квалитета, признавање и 
вредновање;  

 активности оспособљавања, подучавања и учења (види одломак 2. у наставку).  

  

Надаље, од свих ће се Стратешких партнерстава очекивати предузимање и ширење резултата у 
циљу подстицања шире употребе и повећања учинка изван организација које су директно 
укључене у пројекат. Захтјеви за ширење бит ће размјерни циљевима и подручју примјене 
пројеката.  

  

Организације, установе из различитих подручја образовања, оспособљавања и младих те из 

других социоекономских сектора могу, путем пројеката, сарађивати на остварењу циљева у 

једном или више подручја образовања, оспособљавања и младих. Сљедеће типологије 

активности посебно су значајне у сваком наведеном подручју за остварење циљева политике 
описаних у дијелу Б овог водича, унутар или преко секторских граница.   

  

         
      

.    
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Међусекторска сарадња 

Развити, испитати, прилагодити и спроводити иновативне праксе у вези са:    

  

 стратешком сарадњом између различитих образовних сектора и локалних/регионалних 
предузећа, на примјер за истраживање запошљивости или поједностављивањем преласка из 
школе на посао или између образовних разина;      

 заједничким истраживачким пројектима који се спроводе кроз партнерства између установа 
високог образовања и осталих образовних разина, на примјер, у подручју оцјењивања или 

резултата учења повезаних с трансверзалним способностима;     

 стратешком сарадњом између пружатеља формалног и неформалног/информалног 

образовања, на примјер у вези с учењем на основу ИКТ-а или јачањем интеграције 
дигиталних садржаја у учење;      

 истраживањем и анализом досљедних педагошких приступа и методологија, посебно оних 
којима се преносе трансверзалне способности (као што је предузетништво) развијене преко 

образовних сектора;      

 транснационалном сарадњом на основу пројеката између партнера из различитих 

образовних сектора (на примјер, ране године у комбинацији с вишим средњошколским 
образовањем) истраживањем употребе ЦЛИЛ-а136  за повећање језичкимх способности међу 
ученицима свих доби из различитих подручја образовања, оспособљавања и младих, 

укључујући мигранте;    

 сарадњом и размјеном праксе између особља одговорности за услуге подршке на 

различитим образовним нивоима (као што су смјернице, савјети, методе и алати тренирања, 
развој система за праћење напретка студента) или оних укључених у службе пружања 

подршке студентима ради повећања квалитета и усклађености међу образовним секторима

   

 партнерствима на различитим образовним разинама којима се промовише приступ и учење 
путем отворених образовних садржаја (ОЕР) размјеном најбоље праксе и ОЕР-а на 

различитим нивоима;    
 заједничким истраживачким пројектима који укључују партнерства у секторима образовања 

и младих истражујући потенцијал аналитике учења и процјене корисника за повећање 
квалитете учења;   

 сарадњом међу школама, пружаоцима ВЕТ-а и установама високог образовања за 
истраживање активности у циљу промовисања боље усклађености између различитих алата 

за транспарентност и признавање на нивоу ЕУ и на националном нивоу;  

 сарадњом између сектора младих и установа високог образовања ради лакшег признавања 

и потврђивања неформалног и информалног учења и њиховом испреплетености с 

формалним образовањем и с различитим подручјима.   

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ:  

Развити, тестирати, прилагодити и спроводити иновативне праксе у вези с:    
 здруженим студијским програмима и здруженим курикулумима, интензивним програмима 

и заједничким модулима – укључујући е-модуле – између партнера из различитих држава, 

дисциплина и економских сектора (јавни/приватни), који су у складу с потребама на тржишту 
рада;  

o транснационалном сарадњом на пројектима између предузећа и студената/особља у 
установама високог образовања у циљу студирања случајева из стварног живота;   

o педагошким приступима и методологијама, посебно онима којима се осигуравају 
трансверзалне компетенције, предузетнички начин размишљања и креативно 

                                                      
136 Интегрисано учење језика и наставног садржаја 
 



  
  

405  

  

    
        

     

размишљање, укључујући увођењем мулти-, транс- и интердисциплинарних 
приступа, системнијим увођењем образовне мобилности у курикулуме  
(„уграђена мобилностˮ) и путем бољег искориштавања ИКТ-а;   

о   интеграцијом различитих начина студија (на даљину, уз рад, модуларно учење), 

посебно путем персонализираног учења, стратешког кориштења отворених образовних 

садржаја и виртуалне мобилности и виртуелних образовних платформи;  

o новим приступима за олакшавање пропусности међу образовним секторима (путем 
вредновања претходног учења и могућности за флексибилно учење – модуларне 

студије, стопљено учење итд.);  

o професионална оријентација и савјетовање и методе и алати за оспособљавање;  

 о   сарадњом УВО-а с локалним/регионалним тијелима власти и другим заинтересованим 

странама на основу сарадње у међународном окружењу ради промовисања регионалног 

развоја и међусекторске сарадње за изградњу мостова и размјену знања између 

различитих формалних и неформалних сектора образовања и оспособљавања;   

o сарадњом и размјеном праксе између особља одговорност за услуге подршке, као 
што су савјетовање, методе и алати за оспособљавање, развој система за праћење 

напретка студената или оних који раде на услугама помоћи студентима у циљу 

повећања квалитете (тј. привлачења и задржавања нетрадиционалних ученика, тј. 
одраслих особа и недовољно заступљених група у високом образовању).  

  

 Олакшати признавање и потврђивање вјештина и компетенција на националном нивоу путем 

учинковитог осигурања квалитете на основу резултата учења и упућивањем на европске и 

националне квалификационе оквире.  

 Развити флексибилне системе за ученике и дипломце у систему високог образовања, 

укључујући потврђивање претходног учења;  

СТРУКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ:  

 Развити, тестирати и прилагодити/спроводити иновативне праксе у вези с:  

о   (поновном) дефиницијом стандарда компетенција у складу с резултатима учења; 

прилагодна или развој курикулума за ВЕТ и студија, те пратећег наставног материјала и 

алата;  

o методологијама учења и подучавања у систему ВЕТ-а и педагошким приступима, 

посебно онима који доносе кључне компетенције и основне вјештине; језичке 
вјештине; с нагласком на употребу ИКТ-а;    

o новим врстама програма практичног оспособљавања и студијама из свакодневног 

живота у предузећима и индустрији; развојем и спровођењем транснационалне 
сарадње на пројектима између предузећа и студената/особља у установама за ВЕТ;   

o развојем и пружањем нових материјала и метода за подучавање и оспособљавање у 
подручју ВЕТ-а, укључујући учење радећи, виртуелну мобилност, отворене образовне 
садржаје и боље искориштавање потенцијала ИКТ-а, на примјер, успоставом 
виртуелних лабораторија/радних мјеста прилагођених потребама на тржишту рада;   

o професионалном оријентацијом и савјетовањем те методама и алатима за 

оспособљавање;   

o алатима и методама за стручно усавршавање учитеља, водитеља оспособљавања и 
особља у ВЕТ-у; с посебним нагласком на боље почетно образовање и стручно 

усавршавање учитеља и водитеља оспособљавања у ВЕТ-у;   

o управљањем и водством организација ВЕТ-а;  

o стратешком сарадњом између пружатеља ВЕТ-а и локалних/регионалних пословних 
заједница, укључујући агенције за економски развој;   
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o сарадњом за развој креативности и иновација између пружатеља ВЕТ-а, УВО-а и 
центара за дизајн, умјетност, истраживање и иновације;   

 Олакшати признавање и потврђивање вјештина на националном нивоу упућивањем на 

европске и националне квалификационе оквире и употребом инструмената за ЕУ ; развити 
флексибилне путове за студенте и дипломце ВЕТ-а, укључујући вредновање њиховог 
претходног учења;  

 Спроводити пренос преноса бодова (ЕЦВЕТ) и осигурања квалитета (ЕQАВЕТ) у пружаоцима 

ВЕТ-а.  

ШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ:  

 Развити, тестирати и прилагодити/спроводити иновативне праксе у вези с:    

о  новим курикулумима, курсевима, наставним материјалима и алатима;   

o начинима учења и подучавања и педагошким приступима, посебно онима којима се 
пружају кључне компетенције и основне вјештине, језичке вјештине и ставља 
нагласак на кориштење ИКТ-а;   

o новим врстама програма практичног оспособљавања и анализом случајева из 

стварног живота у предузећима и индустрији;   

o новим облицима учења и пружања образовања и оспособљавања, посебно 
стратешким кориштењем отвореног и флексибилног учења, виртуалне мобилности, 

отворених образовних садржаја и бољег искориштавања потенцијала ИКТ-а;   

o професионалном оријентацијом и савјетовањем те методама и алатима за 

оспособљавање;   

o алатима и методама за стручно усавршавање учитеља, водитеља оспособљавања и 

особља; с посебним нагласком на боље почетно образовање и стручно усавршавање 
учитеља;  

o управљањем и вођством установа за образовање и оспособљавање;  

o активностима привлачења између организација у различитим секторима 

образовања, оспособљавања и младих;   

o стратешком сарадњом између пружатеља образовања с једне стране и 
локалних/регионалних власти с друге стране;   

 Размјена искустава и добре праксе, спровођење активности сарадничког учења и радионица;  

 Спроводити заједничка истраживања, анкете, студије и анализе;   

 Олакшати признавање и потврђивање вјештина на националном нивоу упућивањем на 
европске и националне квалификационе оквире и употребом инструмената за ЕУ за 
потврђивање.  

  

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ:  

 Развити, тестирати и прилагодити/спроводити иновативне праксе у вези с:   

о   новим курикулумима, курсевима, наставним материјалима и алатима за одрасле 

полазнике;  

о   начинима учења и подучавања и педагошким приступима за одрасле полазнике, 
посебно онима којима се пружају кључне компетенције и основне вјештине, језичке вјештине 
и ставља нагласак на кориштење ИКТ-а;   

о   новим облицима учења и пружања образовања одраслих, посебно стратешким 

кориштењем отвореног и флексибилног учења, виртуелне мобилности, отворених 
образовних садржаја и бољег искориштавања потенцијала ИКТ-а;   
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o професионалном оријентацијом и савјетовањем те методама и алатима за учење 
одраслих;   

o о   алатима и методама за стручно усавршавање учитеља и особља за образовање 
одраслих; с посебним нагласком на боље почетно образовање и стручно 

усавршавање наставника уобразовању одраслих;  

o о   управљањем и водством установа за образовање одраслих;  

o активностима привлачења између организација у различитим секторима 

образовања, оспособљавања и младих;   

o стратешком сарадњом између пружатеља образовања одраслих с једне стране и 
локалних/регионалних власти с друге стране;   

 Осигурати флексибилне образовне смјерове за одрасле полазнике, укључујући путем 
вредновања њиховог претходног учења:   

o успоредбом и анализом модела и приступа за управљање и спровођење о   

практичном примјеном и тестирањем метода за вредновање знања и способности 

путем неформалног и информалног учења  

 Повећати приступачност прилика за учење за одрасле:   

о   промовисањем развоја мултифункционалних центара за учење и регионалних мрежа 

пружатеља образовања  

o мјерама за развој образовне димензије организација којима образовање није 
примарна задатак (нпр. организације за културу)   

o развојем курсева оспособљавања у циљу побољшања доступности и квалитета 
европских курсева оспособљавања који су доступни учитељима одраслих, 

управитељима и другом особљу за образовање одраслих  

 Олакшати признавање и потврђивање вјештина и способности на националном нивоу 

упућивањем на европске и националне квалификационе оквире и употребом инструмената 
вредновања ЕУ.  

МЛАДИ:  

 Активности сарадње у подручју рада с младима у циљу развоја, тестирања, прилагођавања 
и/или спровођења иновативне праксе у раду с младима. Те се активности могу односити на:   

o методе, алате и материјале за развој кључних способности и основних вјештина 
младих те за развој језика и вјештина ИКТ-а;  

o методе, алате и материјале за стручно усавршавање особа које раде с младима (нпр. 

курикулуми, начини оспособљавања, ресурси, добра пракса, инструменти за 
вредновање итд.);   

o нове облике рада с младима, посебно стратешким кориштењем отвореног и 
флексибилног учења, виртуалне мобилности, отворених образовних садржаја и 

бољег искориштавања потенцијала ИКТ-а;   

o програме и алате за младе који су усмјерени на борбу против социјалне искључености 
и пријевременог напуштања школовања  

o стратешко умрежавање и сарадњу међу организацијама за младе и/или с 
организацијама у подручјима образовања и оспособљавања те на тржишту рада;      

o стратешка сарадња с локалним/регионалним јавним тијелима;   

 Признавање и потврђивање вјештина и способности на националном нивоу упућивањем на 
европске и националне квалификационе оквире и употребом инструмената вредновања ЕУ.  
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 Транснационалне иницијативе за младе: активности сарадње, подстицање социјалне 
посвећености и предузетничког духа, које заједнички стварају двије или више група младих 
људи из различитих држава (види у наставку).   

НАГЛАСАК НА:   

 креативности, иновацијама и модернизацији;  

 стратешкој употреби информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и виртуелној 
сарадњи;  

 отвореним образовним садржајима (ОЕР);   

 квалитети образовања, оспособљавања и младих;   

 предузетничком образовању (укључујући социјално предузетништво);   

 равноправности и укључивању;    

  основним и трансверзалним вјештинама (језичке вјештине, дигиталне вјештине и 

предузетништво);     

 признавању и вредновању резултата учења у формалном, неформалном и информалном 

учењу;  

 промовисању флексибилних смјерова учења;  

 стручности и стручном усавршавању у образовању, оспособљавању и раду с младима;  

 вјештинама управљања и вођства;  

 активном учествовању младих људи у друштву;  

 међуинституционалној сарадњи;  

 међурегионалном сарадњи;  

 синергијама међу политиком и праксом.  

СУБЈЕКТИ И УЧЕСНИЦИ:   

  практиканти;     

 особље које ради у подручју образовања и оспособљавања;    

 особе које раде с младима;  

 стручњаци, специјалисти, професионалци;  

 студенти, приправници, научници, ученици, одрасли полазници, млади људи, волонтери;   

 НЕЕТ (незапослени људи и они који не учествују у образовању или оспособљавању);  

 млади људи с ограниченим могућностима;   

  особе које пријевремено напуштају 

школовање;    

доносилаци одлука;    

истраживачи.  

 

ПАРТНЕРИ КОЈИ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ИСТОМ ПРОЈЕКТУ   

 организације за образовање, оспособљавање и младе;  

 организације које раде у разним подручјима и секторима (нпр. центри за развој вјештина 
или економске коморе, итд.), тијела из јавног сектора;  

 предузетници, предузећа, представници пословног сектора и тржишта рада;  

 организације у Заједници;  

 тијела за 

истраживање и 

иновације;    
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 организације 

цивилног друштва; 

 социјални партнери. 

  

ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ПОДУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ УГРАЂЕНИ У СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА   

Стратешка партнерства могу организовати активности оспособљавања, подучавања и учења 
појединаца ако он доносе одану вриједност у односу на остварење циљева пројеката. Неке од 
тих активности посебно су важне у једном или више подручја образовања, оспособљавања и 

младих, а посебно    

 

Врста активности  Посебно важна за  

Спојена мобилност ученика  Сва подручја образовања, оспособљавања и 

младих  

Краткорочне размјене група ученика  Школско образовање  

Интензивни студијски програми  Високо образовање  

Дугорочна мобилност ученика  Школско образовање  

Задатке дугорочног подучавања и 

оспособљавања  

Више образовање, ВЕТ, школско и образовање 

одраслих  

Дугорочна мобилност младих радника  Млади  

Краткорочна заједничка догађања  Сва подручја образовања, оспособљавања и 

младих  

за оспособљавање особља    

  

У одјељцима у наставку додатно су описане наведене активности.   

 

УЧЕНИЦИ   

ИНТЕНЗИВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ (5  ДАНА ДО 2  МЈЕСЕЦА)  

Интензивни студијски програм (ИСП) кратак је програм студија који окупља студенте и наставно 

особље из укључених установа високог образовања те друге мјеродавне 
стручњаке/специјалисте/професионалце у циљу: 

 подстицања учинковитог и мултинационалног подучавања одређених у одређеним 

подручјима;  

 омогућавања студентима и учитељима да заједно раде у мултинационалним и 

мултидисциплинарним групама и да на тај начин имају користи од посебних услова рада и 
подучавања који нису доступни у једној установи те могу стећи нову перспективу о 

предметном подручју;  

 омогућавања наставном особљу да размјењује стајалишта о образовном садржају, нове 
приступе курикулуму, да испробава иновативне методе учења које би могле постати дио 
новог заједничког курса или курикулума у међународним окружењу у учионицама.  

  

Пожељне важности ИСП-а сљедеће су:  

 ИСП-овима би се требале осигурати нове прилике за учење, развој вјештина, приступ 
информацијама и најнапредније резултате истраживања и друго знање, нпр. за укључене 

ученике и студенте;  

 радно оптерећење студената потребно је признати путем система ЕЦТС бодова (или 
еквивалентног система);  
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 очекује се да ће ИСП-ови користити алате и услуге ИКТ-а за подржавање припреме и 
праћења ИСП-а, чиме ће се придонијети стварању одрживе образовне заједнице у 

предметном подручју;  

 омјером броја особља према броју студената требало би се гарантовало активно 
учествовање у учионици;    

 потребно је одржати равнотежу између учествовања транснационалних и националних 
студената и особља;  

 ИСП-ови би требали укључивати снажан мултидисциплинарни приступ у којем се 
подстиче интеракција студената из различитих академских дисциплина;   

 уз резултате учења у вези с компетенцијама повезаним с подручјем, ИСП-ови би требали 
подстицати пренос трансверзалних компетенција.  

  

Учеснике у ИСП- у (наставно особље и студенте) бира конзорциј Стратешког партнерства.  

У броју сати подучавања и оспособљавања мора се осигурати да је већина времена проведеног 
у иностранству посвећена образовању и оспособљавању, а не истраживању или некој другој 
активности.  

СПОЈЕНА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА, ПРИПРАВНИКА,  ОДРАСЛИХ ПОЛАЗНИКА,  УЧЕНИКА У 

ШКОЛИ И МЛАДИХ ЉУДИ (5  ДАНА ДО 2  МЈЕСЕЦА ФИЗИЧКЕ МОБИЛНОСТИ)  

Активности у којима се комбинује једно или више кратких периода физичке мобилности (до 2 

мјесеца) с виртуелном мобилношћу (кориштење информационе и комуникационе технологије 
као што су сарадничка радна мјеста, пренос уживо, видеоконференције, друштвени медији итд. 
за надопуњавање или продуживање резултата учења физичке мобилности). Она се може 

користити за припрему, подржавање и праћење физичке мобилности. Може се такође 

организовати за особе с посебним потребама или оне у неповољном положају како би им се 

помогло да превладају препреке дугорочној физичкој мобилности.    

КРАТКОТРАЈНЕ РАЗМЈЕНЕ ГРУПЕ УЧЕНИКА (5  ДАНА ДО 2  МЈЕСЕЦА)  

Краткотрајне размјене ученика могу се организовати међу школама из различитих држава које 
учествују у истом Стратешком партнерству. За вријеме таквих догађања, ученици заједно раде у 
једној од партнерских школа могу боравити у породицама својих колега. Заједнички рад на 

пројекту током посјетатребао би бити повезан с циљевима Стратешког партнерства. Важно је 
напоменути да сарадња између школа у партнерству не би смјела бити ограничена на таква 

догађања већ би требала укључивати и заједничке активности на интернету или локалне 

активности. Подстиче се школе да користе е-Твининг за заједнички рад на пројекту прије и након 

догађања мобилности.   

Ученици који учествују у краткотрајним размјенама требали би увијек бити у пратњи одраслих 
особа како би се осигурала њихова заштита и сигурност те учинковито учење током искуства 

мобилности.    

Заједничким радом на пројектима током посјета требала би се ученицима и учитељима из 
различитих држава омогућити сарадња на једној или више тема од обостраног интереса. На тај 

се начин ученицима и учитељима помаже у стицању и унапрјеђењу вјештина у том подручју, али 

и у подручју тимског рада, међукултуралног учења, друштвених односа, планирања и 
спровођења пројекатних активности и кориштења информационих и комуникационих 
технологија (ИЦТ). Захваљујући сарадњи на заједничким пројектима са групама ученика из 
партнерских школа из различитих држава ученици и учитељи имају прилику вјежбати стране 

језике и повећава се њихова мотивираност за учење језика.   

  



  
  

411  

  

    
        

     

Активности пројеката у идеалном би случају требале бити уграђене у редовити рад школа и у 
курикулум ученика који учествују у пројекту. Ученици би требали моћи учествовати у свим фазама 
пројеката, укључујући планирање, организацију и оцјењивање активности.   

ДУГОРОЧНА ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ УЧЕНИКА (2 МЈЕСЕЦА ДО 12  МЈЕСЕЦИ)  

Циљ је активности јачати сарадњу између школа које учествују у истом Стратешком партнерству. 

Активности мобилности требале би бити повезане с циљевима Стратешког партнерства и 
уграђене у дизајн пројеката. Подстичу се школе да користе е-Твининг да заједно раде на пројекту 
прије, током и након активности мобилности ученика. Тим би се мјерама требало помоћи 

повећати учинак школа које учествују у програму. Активност такође омогућава ученицима да 
побољшају разумијевање различитости европских култура и језика и помаже им стећи 

компетенције које су нужне за њихов лични развој. Школе укључене у партнерство требале би 
сарађивати на развоју програма учења признајући студиј обављен у партнерској школи у 

иностранству и на јачању европске димензије школског образовања. Ова би активност требала 
представљати вриједно међународно педагошко искуство за учитеље који учествују у 

организацији и спровођењу мобилности.   

Учеснике бирају школе. Они морају бити ученици у доби од барем 14 година који су уписани у 

школу која учествује у Стратешком партнерству. Одабирани ученици могу провести 2 до 12 

мјесеци у школи примаоцу и у породици домаћину у иностранству.  

Подстиче се на узајамну размјену ученика између школа/породице домаћина, али то није 

обавезно.  

Све заинтересиване странке укључене у образовну мобилност – школе, ученици, њихови 
родитељи и породице домаћини – требале би прочитати посебан водич за образовну мобилност 

ученика који им може помоћи с спровођењем активности и осигурати сигурност и добробит 
ученика који у томе учествују. У водичу су наведене улоге и одговорности, савјети и нужни 
предлошци и обрасци за учеснике. Водич је доступан на енглеском на интернет страници Европа, 

а пријеводи су доступни на интернет страници мјеродавне Националне агенције.  

  

ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА НА ИНТЕРНЕТУ   

Учесници у активностима дугорочне мобилности (2 до 12 мјесеца) у оквиру стратешког 

партнерства имају право на језичке припреме. У том смислу, језичка подршка на интернету 
поступно ће се спроводити за вријеме трајања Програма за све активности мобилности у трајању 
од два мјесеца или дуже. Такву ће интернет подршку Европска комисија дати на раполагање 

одабраним ученицима у циљу оцјењивања њихове способности на језику који ће користити за 
студирање или обављање стручне праксе у иностранству. Тај ће им алат такође понудити, ако је 
потребно, могућност да побољшају знање из језика прије и/или за вријеме периода мобилности.   

Када се спроводи за школе, језичка подршка на интернету пружат ће се на сљедећи начин:  

• Националне ће агенције, у случају кад је систем доступан, додијелити дозволе установама 
високог образовања у складу с општим критеријима које утврђује Европска комисија.  

• Сви одабрани ученици (осим изворних говорника) који користе интернет услугу обавиће тест 

на интернету како би се оцијенила њихова способност на језику који ће користити за 
студирање или обављање стручне праксе у иностранству. Резултати овог теста саопштавају се 
ученику и школи.  

• Зависно од броја доступних интернет дозвола, школе ће их подијелити у складу с потребама.  

• На крају периода мобилности, ученици ће проћи други круг оцјењивања којим ће се мјерити 

остварени напредак у учењу страног језика.   
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Додатни подаци о језичној потпори на интернету доступни су на интернет страници Европске 

комисије и националних агенција.  

За језике који нису обухваћени услугом коју пружа Комисија, у ту ће се сврху додјељивати посебна 
бесповратна средства за „језичну подршкуˮ.  

  

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОСОБЉА И ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА   

ЗАЈЕДНИЧКА ДОГАЂАЊА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОСОБЉА (5 ДАНА ДО 2  МЈЕСЕЦА)  

Заједничким догађањима за оспособљавање особља омогућава се организацијама учесницама у 
Стратешком партнерству да организују кратка догађања за образовање и оспособљавање особља 
и особа које раде с младима на теме повезане с циљем Стратешког партнерства. Та би догађања 

требала бити организована за мале групе особља из различитих држава како би се у највећој 
могућој мјери искористио учинак на сваку организацију учесницу.   

Та догађања могу имати разне облике, као што су студијске посјете у комбинацији с посјетама 
релевантним организацијама, презентације, радионице, курсеви оспособљавања итд. Потребно 
је осигурати равноправно учествовање транснационалних и националних учесника.   

ПОСЛОВИ ПОДУЧАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА (2 МЈЕСЕЦА ДО 12 МЈЕСЕЦИ)  

Циљ је активности јачати сарадњу између организација које учествују у истом Стратешком 
партнерству. Путем таквих активности особље може развијати знање и разумијевање европских 

система образовања и оспособљавања и размјењивати и стјецати стручне компетенције, методе 
и праксе.   

На основу ове активности учитељи/професори и друго наставно особље у општем школском 

систему, систему високог образовања, ВЕТ-а и образовања одраслих које ради у образовној 
установи која учествује у Стратешком партнерству може прихватити посао подучавања у 
партнерској установи у иностранству у трајању од 2 до 12 мјесеци или стручни рад у некој другој 

партнерској организација у вези с њиховим подручјем стручности. Активност се може састојати 
од рада у образовној установи/центру или другој релевантној организацији (нпр. предузећу, НВО-

у, надлежном тијелу за школе, итд.), учествовања у структурисаним курсевима или семинарима 

(нпр. у учитељским академијама или истраживачким организацијама), упућивања на радно 

мјесто или периода проматрања рада у предузећу или организацији у подручју образовања, 
оспособљавања или младих.  

Организација пошиљалац мора осигурати поштен, транспарентан и отворен поступак одабира, 

развити садржај активности са учесником и осигурати унутрашње и, у мјери у којој је то могуће, 

вањско признавање периода дугорочне мобилности у иностранству.   

У вези с активностима подучавања и оспособљавања у високом образовању, прихватљиве су 
сљедеће врсте организација пошиљалац и прималац:   

 у случају дугорочне мобилности особља за потребе подучавања, организација пошиљалац 

може бити било која организација учесница, а организација прималац мора бити установа 
високог образовања која учествује у програму  

 у случају дугорочне мобилности за пружања усавршавања, организација пошиљалац мора 
бити УВО, а организација прималац може бити било која организација учесница   

 организација пошиљалац и организација прималац морају се налазити у различитим 
државама и држава прималац не смије бити иста као држава у којој учесник има 
пребивалиште.  

Организације које учествују у Стратешком партнерству заједно раде на развоју рјешења 
мобилности, признавању рада у партнерској организацији и јачању европске димензије у 

образовању и оспособљавању. Ова би активност такође требала представљати вриједно 
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међународно искуство за оне укључене у организацију и спровођење активности мобилности 
организације пошиљаоца и организације примаоца.   

МОБИЛНОСТ ОСОБА КОЈЕ РАДЕ С МЛАДИМА (2 МЈЕСЕЦА ДО 12 МЈЕСЕЦИ)  

Овом се активношћу омогућава особама које раде с младима да искусе другачије радно 
окружење од оног у матичним државама, и тако повећају своје професионалне, личне и 

међукултуралне компетенције. Особе које раде с младима имају прилику радити у иностранству 
у периоду од 2 до 12 мјесеци и учествовати у свакодневном раду организације приматељице те 
тако обогатити свој профил као стручњаци у том подручју. Циљ је тих активности појачати 
способности укључених организација које ће имати користи од нових перспектива и искустава. 

Активности мобилности могу се обављати као појединачне активности (тј. један радник шаље се 

у организацију примаоца) или у паровима, или као узајамна размјена особа које раде с младима 
(истовремено или не) између двије партнерске организације.   

  

  

ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА НА ИНТЕРНЕТУ   

Учесници у активностима дугорочне мобилности у оквиру стратешког партнерства имају право на 
језичке припреме. У том смислу, језичка подршка на интернету поступно ће се спроводити за 

вријеме трајања Програма. Такву ће интернет подршку Европска комисија дати на раполагање 
одабраним ученицима у циљу оцјењивања њихове способности на језику који ће користити за 

студирање или обављање стручне праксе у иностранству. Тај ће им алат такође понудити, ако је 
потребно, могућност да побољшају знање из језика прије и/или за вријеме периода мобилности.   

Када се спроводи за особље и особе које раде с младима, језичка подршка на интернету пружаће 

се на сљедећи начин:  

• Националне ће агенције, у случају кад је систем доступан, додијелити дозволе установама 

високог образовања у складу с општим критеријима које утврђује Европска комисија.  

• Сви одабрани ученици (осим изворних говорника) који користе интернет услугу обавиће тест 
на интернету како би се оцијенила њихова способност на језику који ће користити за 
студирање или обављање стручне праксе у иностранству. Резултати овог теста саопштавају се 

ученику и школи.  

• зависно од броја доступних интернетских дозвола, школе ће их подијелити у складу с 
потребама.  

• На крају периода мобилности, ученици ће проћи други круг оцјењивања којим ће се 
мјерити остварени напредак у учењу страног језика.   

Додатни подаци о језичној подршци на интернету доступни су на интернет страници Европске 
комисије и националних агенција.  

За језике који нису обухваћени услугом коју пружа Комисија, у ту ће се сврху додјељивати посебна 

бесповратна средства за „језичну подршкуˮ.  

  

ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ   

Стратешким партнерствима у подручју младих подстиче се развој транснационалних иницијатива 
младих којима се развија друштвена посвећеност и предузетнички дух и које заједнички 
спроводе двије или више група младих људи из различитих држава.   

Те иницијативе, на примјер, могу обухватати:  

 успостављање (мрежа) социјалних предузећа, удружења, клубова и НВО-а,     

 развој и пружање курсева и оспособљавања о предузетничком образовању (посебно 

социјално предузетништво и употреба ИКТ-а);  
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 активности информисања, подстицања медијске писмености, сензибилизације или 
активности којима се подстиче грађанска дужност између младих људи (нпр. расправе, 
конференције, догађања, савјетовања, иницијативе о европским темама итд.);  

 активности у корист локалних заједница (нпр. подршка рањивим групама као што су старије 
особе, мањине, мигранти, особе с инвалидитетом итд.);  

 умјетничке и културне иницијативе (представе, изложбе, концерти, трибине итд.)  

Иницијатива младих пројекат је који покрећу и спроводе сами млади. Њоме се младим људима 
даје прилика за провођење идеја путем иницијатива и то им омогућава изравну и активну 
укљученост у планирање и спровођење пројеката. Учествовање у Иницијативи младих важно је 

искуство неформалног учења. Приликом спровођења Иницијативе за младе, млади људи имају 
прилику ријешити одређене изазове или проблеме на које наилазе у својим заједницама. Имају 

прилику разговарати и размишљати о изабраним темама у европском контексту и придонијети 

изградњи Европе.   

Иницијатива младих мора бити транснационална: мрежа локалних иницијатива коју заједнички 

спроводе двије или више група из различитих земаља. Сарадња с међународним партнерима у 
транснационалној Иницијативи младих заснива се на сличним интересима у циљу размјене 
праксе и учења од колега.   

Иницијативама младих омогућава се великом броју младих људи да постану инвентивни и 
креативни у свакодневном животу и да изразе локалне потребе и интересе, али и изазове с 
којима се суочавају заједнице у којима живе.    

Млади људи могу испробати идеје покретањем, успоставом и спровођењем пројеката који утиче 

на различита подручја живота. Иницијативе младих могу довести до самозапошљавања и 
оснивања удружење, НВО-а или других тијела активних у подручју социјалне економије, 
непрофитних организација и младих.   

Млади људи који спроводе транснационалне Иницијативе младих могу добити подршку тренера. 

Тренер је особа која има искуство у раду с младима и/или Иницијативама младих и прати групе 
младих људи како би им олакшао поступак учења и учествовања. Он/она има различите улоге 

овисно о потребама одређене групе младих људи.  

Тренер не учествује у Иницијативи младих, али подржава групу младих људи у припреми, 
спровођењу и оцјењивању пројеката овисно о потребама групе. Тренери придоносе квалитету 
поступка учења и пружају трајно партнерство помажући групи или појединцима да остваре 

задовољавајуће резултате пројеката. Тренер није: водитељ пројеката; консултант/савјетник; члан 
групе која спроводи пројекат; стручни водитељ оспособљавања/стручњак који пружа само 
техничку подршку у одређеном подручју; правни заступник пројеката. Ако Иницијативу младих 
спроводе малољетници, подршка тренера обавезна је.   

ПРИМЈЕРИ СТРАТЕШКИХ ПАРТНЕРСТАВА   

ПРОМОВИСАЊЕ ФЛЕКСИБИЛНИХ НАЧИНА УЧЕЊА   

Интеграцијом практичног и теоретског знања у курикулуме установа високог образовања може 
се студентима омогућити стицање вјештина које су им потребне сада и у будућности на тржишту 
рада, чиме ће с побољшати њихова будућа запошљивост. Стратешким партнерством подупријет 

ће се сарадња у подручју пројеката између предузећа и студената и особља у УВО на развоју, 

тестирању и прилагодби заједничког курикулума УВО који учествују у пројекту, на основу детаљне 
анализе потреба и с нагласком на транснационални приступ из „стварног животаˮ. То ће 
подразумијевати активности подучавања/учења, укључујући размјену особља између УВО и 
предузећа и интегрирану („уграђенуˮ) мобилност, у оквиру које студенти прате заједнички 

програм чије саставни дијелови поучавају различити партнери на различитим мјестима. Завршни 

резултат је стварање заједничког курикулума и ширење тог курикулума организацијама које не 
учествују у партнерству. Партнерство се састоји од УВО и предузећа, укључујући МСП и социјална 
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предузећа, како би се осигурале нужне способности и прикладност вјештина које се развијају 
унутар заједничког курикулума.    

ИНТЕГРИСАНИ ЛОКАЛНИ/РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ   

Све мјеродавне заинтересоване стране могу придонијети развоју интегрисаних 
локалних/регионалних планова развоја. Стратешко партнерство ће развијати, тестирати и 

спроводити иновативне пакете предмета којима се обогаћују курикулуми партнерских УВО у 
циљу издавања двоструких потврда или диплома. У пројекту ће учествовати кључне 

заинтересоване стране који ће бити под сталним надзором, посебно путем посебне Управљачке 
групе како би се осигурало задовољавање потреба локалних/регионалних заинтересованих 

страна. Пројекат ће такође укључивати активности подучавања/учења, укључујући размјену 

особља између УВО и „спојенуˮ мобилност студената. Коначан резултат је интеграција тих пакета 
предмета у курикулум и додјела двоструких потврда/диплома. Партнерство укључује установе 

високог образовања, те локалне заинтересиране стране и јавна тијела на локалном нивоу.    

Мање искусни партнери могу се поступно укључивати у активности чиме ће се осигурати да су, 
најкасније у посљедњој години спровођења пројеката, у цијели пакет активности укључени сви 
партнери.    

КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИЈЕ   

Мала и средња предузећа суочавају се с изазовом развоја вјештина и иновација без нужних 
ресурса или стратешке визије за преживљавање у интензивног тржишног такмичења. 
Стратешким се партнерством подржава ширење креативне и иновативне културе и малим 

предузећима преносом и спровођењем методологија, алата и појмова којима се олакшава 

организацијски развој и стварање производа. Партнери из креативних сектора и установа високог 

образовања помажу другим партнерима да науче како у својим организацијама успјешно 

примијенити креативни начин размишљања и развити способност за иновације и промјене.   

Један опипљив резултат је припрема прилагођених планова дјеловања за развој креативности и 

иновација на основу претходних анализа успјешних случајева и методологија. Партнерство 
укључује креативни сектор, мала и средња предузећа, удружења послодаваца, економске, 

индустријске или обртничке коморе.  

 

КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА   

Локална школска тијела у Шведској, Данској и УК-у удружила су се како би предложила 

Стратешко партнерство. Локална тијела власти утврдила су потребу побољшања квалитета 

образовања у науци, математици и технологији и осмислила су пројекат чији је циљ развој 
заједничког оквира за подржавање укључености ученика у учењу. Пројекат је усмјерен на 
побољшање квалитете образовања у математици и природним знаностима и повећати број 
студената који узимају те предмете у средњој школи и на факултету. Пројекат су водила два тијела 
локалне власти и у њему су судјеловале све основне и средње школе у предметним подручјима. 

Осим тога, локална су тијела власти укључила друге партнере из локалних заједница: 
универзитета, медијски центар и неколико предузећа и пословних удружења у подручју 
технологије, науке и животне средине. Активности пројеката укључују размјену особља између 
организација учесница у циљу размјене искустава и добре праксе. Партнери размјењују 
материјале и ресурсе и развијају рад у математици, знаности и технологији преко свих 

курикулума који се тестира/спроводи у свим основним и средњим школама. Пословни партнери 

позивају разреде у студијске посјете како би ученици видјели различите практичне примјене тема 

на којим раде. Универзитетски студенти учествују као „партнериˮ ученика и помажу им један на 
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један с темама те им служе као узори који их мотивишу их да уче науку и технологију. Резултати 
пројеката укључују универзитетску сарадњу у подручју почетног образовања учитеља те даљу 
педагошку сарадња и нове пројекте међу укљученим школама.   

ПОВЕЋАЊЕ СТОПЕ ЗАВРШЕТКА ШКОЛОВАЊА   

Повећање стопе завршетка терцијарног школовања, проширивање приступа и олакшавање 
завршетка високог образовања главни су изазови у многим државама. Стратешким партнерством 
помоћи ће се повећати број студената и дипломаната с посебним нагласком на нетрадиционалне 
ученике, као што су студенти из група које нису довољно заступљене или оних у неповољном 
положају, на начин да се преносе и тестирају иновативни приступи. У оквиру Партнерства 

тестираће се како се средњошколски ученици с одређеном позадином припремају и усмјеравају 

прије почетка високог образовања у оквиру сарадње између УВО-а, школа и установа активних у 

подручју ВЕТ-а. Тестираће се праћење и подршка тој групи студената, посебно путем 
прилагођених услуга (савјетовање, оријентација, оспособљавање итд.) у циљу спрјечавања 
одустајања од школовања и подстицања дипломирања у одређеном року. Пројекат ће 
укључивати УВО и гимназије и струковне средње школе чиме ће се осигурати прилагођеност 
понуђених услуга и усклађеност с утврђеним потребама. Пројекат ће такође укључивати 

активности учења/подучавања, и „стопљену“ мобилност. Коначни резултат је прилагођавање 

модела, његова спровођење у УВО и ширење резултата организацијама које не учествују у 
партнерству, посебно другим образовним установама и кључним доносиоцима политика.  

ИНОВАЦИЈЕ   

Стратешким партнерством подржава се развој нових педагошких приступа, а посебно алата е-
учења и интернет платформи за сарадњу на којима ће ученици, студенти и учитељи моћи учити, 

подучавати и заједно стварати садржај предмета. Партнерство које се састоји од свеучилишта, 
школа, истраживачких организација и/или предузећа заједно ће развити алате које ће школе и 

установе високог образовања користити за подучавања и учење посебних дисциплина на 
различитим нивоима. Истраживачке организације и/или предузећа имаће кључну улогу у развоју 

алата и прилагодбу програма како би били релевантни и конкретнији. Осим тога, организоваће 
се интензивни студијски програми за тестирање алата развијених у партнерству са студентима и 

учитељима. Заједничким догађањима за оспособљавање особља омогућит ће се оспособљавање 
учитеља о кориштењу алата.   

ЈЕЗИЧКЕ ВЈЕШТИНЕ   

Међусекторско стратешко партнерство чији је циљ пружити подршку оним породицама у којима 

се говори више језика развојем језичкимх ресурса за дјецу којима ће им се показати користи 
знања двају или више језика, у смислу унутарње вриједности и конкретних начина употребе. Овај 
је пројекат усмјерен на све заинтересоване стране које раде с двојезичкимм породицама како би 
им се могли доставити ресурси пројеката. Спроводе се истраживања за провјеру учинковитости 

педагошких приступа који се користе за јачање језичкимх способности вишејезичке дјеце, у 

учионици и неформалним учењем. Партнери укључују универзитет, неколико школа, мало и 
средње предузеће (МСП), НВО и удругу установа за образовање одраслих.  

ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ   

Међусекторски пројекат чији је циљ развој заједничке визије о томе како ИКТ може помоћи у 

томе да сви могу имати користи од цјеложивотног учења на основу сценарија и увида из 
свакодневног живота. Употреба ИКТ-а у образовању у Европи све се више шири, али како би се 
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ослободио његов потенцијал као покретача промјене у господарствима и друштвима, потребно 
је остварити напредак од фрагментиране и покусне употребе према разради и прихваћању 
система. Партнери укључују низ установа високог образовања, организација за развој вјештина 
које раде у низ образовних подручја.  

 

САРАДЊА ИЗМЕЂУ РЕГИЈА   

Шпанске, португалске, италијанске и чешке локалне власти удружиле су се како би истражиле 
узроке пријевременог напуштања школовања у њиховим регијама и осмислиле рјешења. 

Партнери укључују средње школе у регијама и двије установе високог образовања. Посматрајући 
проблем напуштања школовања из шире перспективе, оне се желе бавити с неколико видова 

живота младих људи. Према томе, позивају се локалне организације младих и удружења 
водитеља да се придруже Стратешком партнерству. Локална тијела власти укључена су у ширем, 
међусекторском смислу, укључујући одјеле за образовање, младе и социјалне службе.    

Циљ је у свакој регији успоставити сталну мрежу у којој ће бити обједињени различити дионици 

и услуге у циљу стварања учинковитог механизма подршке за младе људе.   

Партнерске установе заједно раде у оквиру састанака и путем заједнице на интернету. Оне прво 
желе утврдити опсег пријевременог напуштања школовања у својој регији и истражити узроке. 

Затим планирају пронаћи и спроводити учинковите начине за пружање подршке младим људима 
за које постоји опасност од искључености. Дио активности пројеката су анкете за ученике, 

учитеље и обитељи у циљу проналаска разлога за пријевремено напуштање школовања у 
локалном контексту. Оне такође организују радионице и семинаре на различите теме, на 

примјер, учинак прилика за неформално учење.   

Услијед тога, развијају заједничку методологију која се спроводи у двије регије. Објављује се 
водич за учитеље, водитеље тренинга и локална тијела власти. Резултати и материјали објављују 
се на интернет страници пројеката, у штампаним публикацијама и на конференцијама у свакој од 

регија. На тај начин се друге школе и локална тијела власти упознају с методологијом и ресурсима 
развијеним у оквиру пројеката.   

РАВНОПРАВНОСТ И УКЉУЧЕНОСТ   

Организације младих, установе, школе, пружатељи ВЕТ-а и надлежна тијела у подручју младих 
која раде с особама које нису у систему образовања, оспособљавања и запошљавања и особама 

које су напустиле школовање састају се како би унаприједили методологију којом ће више 
младих људи привући натраг у школу или на посао. У оквиру свог Стратешког партнерства оне 

организују транснационалне састанке особља за размјену праксе и израду пројеката, те 

активности проматрања на радном мјесту и стручног усавршавања особа које раде с младима. 
Истовремено се спроводе истраживања на терену и о резултатима се разговара на 

транснационалном састанку на којем се припрема приручник и планира тестирање и оцјењивање 
усавршене методологије. Како би се осигурала одрживост и ширење резултата пројеката, у 
Стратешком су партнерству предвиђене конференције на локалном, националном и европском 
нивоу те заједничка припрема стратегије.   

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ (ОЕР)   

Ватрогасци могу погинути или се озлиједити када гасе ватру у згради која гори. Практичним 
усавршавањем прилагођеним за рјешавање критичних ситуација у зградама које горе могле би 

се спријечити смртне ситуације. Коначни је резултат програм е-учења којим се омогућава 

додатно усавршавање у стратегији гашења пожара и тактици за прве фазе интервенције за 
стварање способности за ране, учинковите реакције. Е-учење се комбинује с практичним 
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искуством. Стратешко партнерство укључује ватрогасне службе и службе за спашавање, јавна 
тијела одговорна за јавну сигурност и пружаоце ВЕТ-а.   

АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ МЛАДИХ ЉУДИ У ДРУШТВУ   

Три средње школе из Финске, Њемачке и Холандије нашле су се на платформи е-Твининга јер су 

заинтересоване за развој пројеката о демократији у школама. Три школе одлучиле су затражити 
финансирање за Стратешко партнерство. Циљ је пројеката развити школско вођство укључујући 
наставнике, ученике и родитеље у доношење одлука у школи. Пројекат раје три године и сваке 
године школе анализирају у којој је мјери свака од тих група укључена у доношење одлука у 
школи и како се њихово учествовање може побољшати на основу онога што су научили од својих 

партнера. Пројекат подржава и активно у њему учествује управа школе, учитељи и родитељи. 

Ученици који учествују у пројекту развијају неовисност и вјештине критичког мишљења те 

разумијевање појмова као што су слобода, права и обавезе. Они такође размишљају о томе на 
који начин могу школу учинити важнијом за себе. У оквиру активности пројеката, ученици имају 
прилику изразити своје мишљење, слушати мишљења других, разговарати користећи релевантне 
аргументе и објашњавати одлуке на основу ваљаних разлога. Активности пројеката одвијају се у 

оквиру пројеката TwinSpace на страници еТвининг и у четири ока на два састанка на којима 
ученици из сваке школе учествују с учитељима. У састанцима учествују и управа школе и 
представници родитеља. Између састанака у оквиру пројеката, партнери такође користе станицу 
е-Твининг за сарадњу на развоју пројекатних активности, расправе и размјену садржаја. Ученици 

пишу заједнички блог на којем постављају слике и ажурне информације о пројекатним 
активностима те размишљања о темама на којима раде. Блог, наставни план и наставни 

материјали развијени за вријеме спровођења пројеката те неки од радова ученика објављују се 

путем е-Твининга и стављају се на раполагање као садржаји за друге који желе спроводити 

сличан пројекат.  

 

ТРАНСВЕРЗАЛНЕ ВЈЕШТИНЕ / ОСНОВНЕ ВЈЕШТИНЕ   

У циљу повећања броја и побољшања компетенција финансијске писмености група у 
неповољном положају (миграната, нискоквалификованих особа и особа у социоекономски 
неповољнијем положају), организације за образовање одраслих, у сарадњи с 
локалним/регионалним тијелима власти и социјалним партнерима развијају ажурне начине 

оспособљавања користећи нове и примјерене начине и ресурсе за оспособљавање. Партнерске 

организације оцјењују резултате, као што су курикулуми, приручници за водитеље тренинга, 
алати за одрасле полазнике, а заинтересиране стране их валидирају. Циљана активност ширења 

предуслов је за учинак не само на компетенције одраслих полазника, већ на 
локалном/регионалном нивоу гдје се пројектом могу понудити прилагођене прилике за учење 
које ће омогућити њихову интеграцију у локално друштво.    

ПРИЗНАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕЊА   

Партнерске организације могу дати значајне улазне вриједности у процесу вредновања 
неформалног и информалног учења. С обзиром на другачију ситуацију у партнерским државама, 
размјеном идеја и искуства у оквиру Стратешког партнерства може се анализирати тренутно 
стање и предложити препоруке за вредновање у њиховим државама.    

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И СТРУЧНОСТ У РАДУ С МЛАДИМА   

На основу приоритета Стратегије ЕУ за младе, група искусних особа које раде с младима 

успоставља Стратешко партнерство с особама одговорним за рад с младима на 
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институционалном нивоу, think-thank за младе, образовним установама специјализованим за 
рад с младима и истраживачима, како би израдили низ референтних докумената којима се 
подржавају особе које раде с младима у својим активностима рада на психичком здрављу 
младих људи. У оквиру пројеката, сви се партнери налазе како би означили и анализирали 
кључне појмове као основу за своје истраживање. Они организују семинаре са стручњацима, 

састанке и студијске посјете како би документирали свој рад и спојили младе људе и особе које 

раде с младима с искуством у подручју психичког здравља у циљу размјене добре праксе и идеја, 
с крајњим циљем објаве књиге након завршетка пројеката која ће се ширити међу онима који 
раде у том подручју.  
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ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА   

ПОЈАШЊЕЊА ОПСЕГА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЕУ   

ТРОШКОВИ ОСОБЉА   

Подносилац ће процијенити радно оптерећење особља на основу предметне категорије особља 
и броја дана рада на пројекту, у односу на активности, план рада и предвиђене излазне 

вриједности и резултате. Радни дани могу укључивати викенде, и празнике. За потребе процјене 
буџета, радни дани по особи неће прелазити 20 дана у мјесецу или 240 дана годишње. Ова је 
процјена буџета резултат примјене доприноса јединичним трошковима програма Ерасмус+ за 

особље. Независна је од стварних начина накнада које ће бити дефинисане у партнерским 

споразумима и које ће примјењивати корисници.  

Профил особља укљученог у пројекте јачања способности дијели се у четири категорије:  

 Водитељи (категорија особља бр. 1.) (укључујући законодавце, службенике и челнике) 
извршавају руководитељске дужности које се односе на управљање активностима и 

координацију активности у пројекту.   

 Истраживачи, учитељи и пружатељи оспособљавања (РТТ) (категорија особља бр. 2.) 
обично извршавају академске активности повезане с развојем курикулума/програма 

оспособљавања, развојем и прилагођавањем материјала за подучавање/оспособљавање, 
припремом и подучавањем у оквиру курсева или програма оспособљавања.  

 Техничко особље (категорија особља бр. 3) (укључујући техничаре и стручне сураднике) 
извршава техничке задатке као што је рачуноводство, књиговодство и пријевод. Вањске 

услуге пријевода и вањски курсеви језика које пружају подуговаратељи који нису чланови 

конзорција требало би класифицирати као „трошкове подуговарањаˮ.  

 Административно особље (категорија особља бр. 4) (укључујући канцеларијске 

службенике и раднике службе за кориснике) извршава административне задатке као што су 
секретарски послови.   

Стварне начине исплате накнада особљу које учествује у пројекту дефинишу заједно 

организације учеснице, потврђују водитељи одговорни за запошљавање и они чине дио 
партнерског споразума који се потписује међу партнерима на почетку пројекта.   

 

ПУТНИ ТРОШКОВИ – ОСОБЉЕ   

Све категорије особља (нпр. водитељи, РТТ; техничко и административно особље) које имају 
формални уговор с установама корисницама које учествују у пројекту могу добити финансијску 
подршку за путне трошкове и дневнице ако је то директно дужно за остваривање циљева 
пројеката.    

Путовање је потребно за сљедеће активности:  

  

 подучавање/оспособљавање:    

 оспособљавање и усавршавање (само за особље из партнерских држава);    

 ажурирање програма и студија;    

 пракса у предузећима, индустријама и установама (само за особље из партнерских 

држава);   састанци повезани с управљањем пројектима (нпр. за управљање, 

координацију, планирање, надзор и активности контроле квалитете);  

 радионице и посјети за потребе ширења резултата.   

Трајање путовања не смије прелазити највише три мјесеца.   
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ПУТНИ ТРОШКОВИ – СТУДЕНТИ   

Студенти (кратког циклуса, првог циклуса (првостепенски ниво или еквивалент), другог циклуса 
(дипломски ниво или еквивалент) и трећег докторског циклуса) који су уписани у једну од 
установа корисница имају право на финансијску подршку за трошкове путовања и дневнице ако 
се тиме подржава остварење циљева пројеката. Путовања студената морају се одвијати у 
организацији учесници или у некој другој организацији под надзором организације учеснице.   

Путовања морају бити усмјерена углавном на студенте из партнерске државе и намијењена за 
сљедеће активности:  

  

 Активност  Трајање  

  

  

  

период студирања у установи партнерске државе; период 
студирања у установи државе учеснице у програму (само за 
студенте из партнерских држава); учествовање у интензивним 
курсевима који су организирани у установама држава учесница 
у програму или партнерских држава; стручна пракса у 
предузећима, индустријама или установама у партнерској 
држави; стручна пракса у предузећима, индустријама или 
установама у држави учесници у програму (само студенти из 
партнерских држава).  
  

  

  

  

  

Најмање 2 седмице–

највише  

3 мјесеца  

  

    

Учествовање у краткорочним активностима повезанима с 

управљањем пројектом (управљачки одбори, координацијски 

састанци, активности контроле квалитете итд.).   

  

  

Највише 1 седмица  

  

  

Ако студент планира извршавати активности које нису претходно описане, потребно је 
претходно одобрење Извршне агенције.  

  

ОПРЕМА   

Бесповратна средства ЕУ могу се користити за пружање подршке купњи опреме. Само куповина 
опреме која је   директно важна за остваривање циљева пројеката може се сматрати 

прихватљивим расходима. То може укључивати, на примјер, е-књиге и часописе, факсове, 
машине за фотокопирање, рачунала и опрему (укључујући преносна рачунала и таблете), 
софтвер, стројеве и опрему за потребе подучавања, лабораторијску опрему (наставни 
материјали), пројекторе (опрема) и видео презентације (софтвер, телевизоре, постављање 

комуникационих линија за интернет  везе, приступ базама података (библиотеке и електронске 

библиотеке изван партнерства) и облаке, одржавање опреме, осигурање, трошкове превоза и 
постављања.     

Опрема је потребна искључиво за установе високог образовања у партнерској држави које 

учествују у партнерству и тамо мора бити чим прије постављена. Опрема се мора унијети у 

инвентар установе у којој је постављена. Установа је једини власник опреме.   

• Опрема мора бити од кључне важности за циљеве пројеката и стога се мора купити на 

почетку спровођења пројеката и по могућности најкасније 4 мјесеца прије краја пројеката.  
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• Опрема се ни у којем случају не може куповати за организацију/установу државе учеснице у 
програму или за установе у партнерским државама које нису установе високог образовања.  

• Најам опреме може се сматрати прихватљивим, али само у изузетним и оправданим 

околностима и под условом да се не наставља након истека уговора о бесповратним 
средствима.   

• С обзиром на посебну природу мјере јачања способности у оквиру програма Ерасмус+, узима 
се у обзир укупна куповна цијена опреме, а не амортизација.   

  

У случају куповине опреме у вриједности већој од 25 000 ЕУР и мањој од 134 000 ЕУР, корисници 

морају прибавити понуде од барем три добављача и задржати ону у којој се нуди најбоља 
вриједност за новац, поштујући начела транспарентности и једнаког постепена према могућим 

уговаратељима и пазећи на избјегавање сукоба интереса. За набавку опреме у вриједности већој 

од 134 000 ЕУР примјењује се национално законодавство. Корисници не могу подијелити 
куповину опреме на мање уговоре испод прага.  

Подносиоци морају бити свјесни чињенице да је набава и достава опреме установама у 

партнерским државама често сложени поступак који треба узети у обзир у фази планирања.   

  

ПОДУГОВАРАЊЕ   

Подуговарање је ограничено на посебне, временски ограничене задатке у оквиру пројеката које 

не могу извршити сами чланови конзорција. Подуговарање се врши с независним стручњацима. 
Подуговарање с вањским тијелима требало би бити ограничено. Посебне способности и 
стручност за остваривање циљева пројеката потребно је наћи у конзорцију и то би требало 

утицати на његов састав. Подуговарање за задатке управљања пројектом није допуштено.   

У начелу је могуће подуговарати обављање сљедећих активности (под условом да их не обавља 

особље корисника):   

 Активности евалуације и ревизије  

 Информатички курсеви  

 Језичким курсеви  

 Активности тискања, публикација и ширења  

 Услуге пријевода  

 Израда и одржавање интернет страница  

  

У приједлогу пројеката морају бити наведене активности које ће се подуговарати (на основу 

попратних докумената, заједно с јасним разлозима зашто корисници не могу извршавати 

задаћу) и процијењени износ унесен у буџет. За   подуговарање које није предвиђено у буџету 
биће потребно претходно одобрење агенције за вријеме спровођења пројеката  

У случају подуговарања у вриједности изнад 25 000 ЕУР и мањој од 134 000 ЕУР, корисници 
морају прибавити понуде од барем три добављача и задржати ону у којој се нуди најбоља 
вриједност за новац, поштујући начела транспарентности и једнаког постепена према могућим 

уговаратељима и пазећи на избјегавање сукоба интереса. За набавку опреме у вриједности већој 
од 134 000 ЕУР примјењује се национално законодавство.Корисници не могу подијелити 
куповину опреме на мање уговоре испод прага.  

Подуговарање се мора заснивати на уговору у којем морају бити описане посебне задатке које 
се извршавају за вријеме његовог трајања. У уговору мора бити наведен датум, број пројеката и 

потпис обје странке.   

Чланови особља су-корисника не смију бити подуговарачи у пројекту.  
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Стварни трошкови путовања и трошкови боравка повезани с пружатељима подуговорених услуга 
морају бити пријављени у оквиру буџетског наслова за подуговарање и морају бити оправдани 
и документирани.  

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И КОНАЧНО ИЗРАЧУНАВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА   

Предвиђени буџет за сваки пројекат наведен је у уговору о бесповратним средствима и мора се 
користити у складу с укљученим одредбама. Предвиђена средства за пројекат у буџету могу се 
повећати преносом с друге буџетске ставке до највише 10 % без одобрења, чак и ако увећани 
износ прелази горњи праг за особље, опрему и подуговарање.  

Захтјеви за повећање буџетске ставке за више до 10 % подносе се Агенцији у писаном облику и 
на основу њих се измјењује буџет. Ако се повећањем прелази највећи допуштени износ за 

особље, опрему или подуговарање, захтјев неће бити прихваћен.  

Извршна агенција затражиће у фази извјештавања од партнера да доставе информације о 
суфинансирању достављене у статистичке сврхе.   

  

ТРОШКОВИ ОСОБЉА   

За потребе финансијске оцјене и/или ревизије, корисници ће морати моћи оправдати/доказати 
сљедеће:  

 постојање формалног уговорног односа између послодавца и запосленика;  

 пријављена радна оптерећења могу се утврдити и провјерити. Потребни су докази за 
извршени посао и вријеме проведено радећи на пројекту (нпр. евиденција учесника, 

опипљиве излазне вриједности/производи, обавезна евиденција радног времена);   

 неће се тражити оправдање за доказивање разине трошкова.  

У фази финансијског извјештавања уз извјештаје морају бити приложене евиденције за сваког 
члана особља и координатор из задржава као попратну документацију. Евиденцију мора 

потписати предметна особа и затим ју мора потписати и печатирати одговорна особа (нпр. 
декан) у установи у којој је та особа запослена. За особље које обавља различите категорије 

задатак потребно је потписати засебну евиденцију за сваку врсту активности.   

Осим тога, уз евиденцију мора бити приложена и евиденција радних сати у којој мора бити 

наведено:   

 датум пружене услуге;  

 број одрађених сати на те датуме;  

 извршени задаци (кратак опис) у односу на план активности.  

  

Евиденције радног времена морају потписати предметна особа у одговорна особа у установи у 

којој је та особа запослена. Пратеће документе не треба слати са завршним извјештајем на крају 
пројекта. Евиденције особља (заједно с евиденцијама радног времена) требале би се чувати 

заједно с извјештајима.  

У овој фази Извршна агенција провјерава прихватљивост проведених активности на основу 
извјештаја које шаље координатор (видјети Прилог Уговору о бесповратним средствима – 

Завршно извјештај). Ако постоје сумње, Агенција може затражити да јој се доставе пратећи 
документи.   

Поновно се израчунава стварни допринос ЕУ за цијели пројекат на основу приступа јединичних 

трошкова и с обзиром на стварно запослене људске ресурсе. Допринос ЕУ за трошкове особља 
не смије прелазити 110 % укупног износа наведеног у уговору о бесповратним средствима и 
његовим измјенама.   
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ПУТНИ ТРОШКОВИ И ДНЕВНИЦЕ   

За потребе финансијске оцјене и/или ревизије, корисници ће морати моћи оправдати/доказати 

сљедеће:  

 путовања су директно повезана с посебним и јасно утврђеним активностима повезанима с 

пројектом;  

 путовања су се стварно одржала (карта уласка у зракоплов, хотелски рачуни, евиденција 
полазника итд.). Неће се тражити оправдање стварних трошкова путовања и трошкова 
дневница.  

  

У фази финансијског извјештавања за свако путовање мора бити приложено Извјештај о 

појединачној мобилности које координатор мора задржати као пратећи документ. Пратећи 
документи морају бити приложени уз свако извјештај о мобилности као доказ да је путовање 

стварно одржано (нпр. карте за путовање, карте за улазак у зракоплов, рачуни, евиденција 
полазника итд.). Неће бити нужно доказати стварни трошак путовања.  

Пратеће документене треба слати заједно с финансијским извјештајем на крају пројекта. 

Међутим, Извјештај о појединачној мобилности потребно је задржати у евиденцији пројеката.  

У овој фази Извршна агенција провјерава прихватљивост спроведених активности на основу 
извјештаја које шаље координатор (видјети Прилог Уговору о бесповратним средствима – 
Завршно извјештај). Ако постоје сумње, Агенција може затражити да јој се доставе пратећи 

документи.  

Поново се израчунава стварни допринос ЕУ за цијели пројекат на основу приступа јединичних 
трошкова и с обзиром на стварно запослене људске ресурсе. Допринос ЕУ за трошкове особља 

не смије прелазити 110 % укупног износа наведеног у уговору о бесповратним средствима и 
његовим измјенама.  

  

  

ОПРЕМА   

За потребе финансијске оцјене и/или ревизије, корисници ће морати моћи оправдати/доказати 

сљедеће:  

 пријављене трошкове могуће је утврдити и провјерити, посебно зато што су унесени у 
корисников рачуноводствени систем;  

 опрема је уписана у инвентар предметне установе.   

 

Пратеће документе не треба слати заједно с финансијским извјештајем. Међутим, сљедеће је 

документе потребно чувати у евиденцији пројеката:  

 рачуне за сву купљену опрему (наруџбенице, про-форма рачуни, понуде или процјене не 

сматрају се доказима за издатке);  

 ако је премашен праг од 25 000 ЕУР, документацију од натјечајним поступцима. У том случају 

корисници не смију дијелити куповину опреме на мање уговоре с нижим појединачним 

износима.  

  

У фази финансијског извјештавања Извршна агенција води рачуна о трошковима на основу 
финансијских извјештаја (попис издатака) које шаље координатор (видјети Прилог Уговору о 
бесповратним средствима – Завршни извјештај). Особље Извршне агенције детаљно прегледа те 
пописе ради провјере прихватљивости издатака. Ако постоје сумње, Агенција може затражити 

да јој се доставе пратећи документи.  

Међутим, имајте на уму да када укупна вриједност рачуна износи више од 25 000 ЕУР, заједно с 

финансијским извјештајем потребно је послати преслике (не изворнике) рачуна и понуде као 
пратеће документе. У овој фази прихватљиви трошкови опреме не смију прелазити 110 % укупног 
износа наведеног у уговору о бесповратним средствима и његовим измјенама.  
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ПОДУГОВАРАЊЕ   

За потребе финансијске оцјене и/или ревизије, корисници ће морати моћи оправдати/доказати 
сљедеће:  

 постојање формалног уговора.  

 пријављене трошкове могуће је утврдити и провјерити, посебно зато што су унесени у 
корисников рачуноводствени систем.  

  

Пратеће документе не треба слати заједно с финансијским извјештајм. Међутим, сљедеће је 
документе потребно чувати у евиденцији пројеката:   

 рачуни, уговори о подуговарању и банковни извјештаји;  

 у случају путовања подуговаратеља, извјештаја о појединачној мобилности (Прилог) заједно 

са свим копијама карата, карата за улазак у авион, рачуна или, у случају путовања 
аутомобилом, копију правила о стопи поврата трошкова по km. Пратећом документацијом 
доказује се стварни трошак путовања и чињеницу да је путовање стварно одржано;  

 ако је премашен праг од 25 000 ЕУР, документацију од конкурсним поступцима. У том случају 

корисници не смију дијелити куповину опреме на мање уговоре с нижим појединачним 

износима.  

 

У фази финансијског извјештавања Извршна агенција води рачуна о трошковима на основу 
финансијских извјештаја (попис издатака) које шаље координатор (видјети Прилог Уговору о 

бесповратним средствима – Завршни извјештај). Особље Извршне агенције детаљно прегледа те 
пописе ради провјере прихватљивости издатака. Ако постоје сумње, Агенција може затражити 
да јој се доставе пратећи документ.  

Међутим, имајте на уму да када укупна вриједност рачуна износи више од 25 000 ЕУР, заједно с 

финансијским извјештајем потребно је послати преслике (не изворнике) рачуна и понуде као 
пратеће документе. У овој фази прихватљиви трошкови подуговарања не смију премашити 110% 

укупног износа наведеног у уговору о бесповратним средствима и његовим измјенама.   

  

КОНАЧНИ ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА   

У фази извјештавања, на крају пројеката, израчунава се стварни допринос ЕУ глобално за цијели 

пројекат користећи јединични трошак (за плате, путне трошкове и дневнице) и стварне трошкове 
(за опрему и подуговарање) на основу стварних извршених активности. Допринос ЕУ за 
различите буџетске ставке не смије премашити 110% укупног износа наведеног у уговору о 

бесповратним средствима и његовим измјенама.   

  

ОСТАЛА ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА (ПОСЕБНА ЛИНИЈА ЗА 

МОБИЛНОСТ)   

ПРИЈЕ МОБИЛНОСТИ   

МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМ   

Установе високог образовања обвезују се поштовати сва начела Повеље Ерасмус за високо 
образовање у циљу осигурања мобилности високе квалитете, укључујући сљедеће: „осигурати 

да су учесници у мобилности који одлазе у иностранство спремни за мобилност те да су стекли 
нужнан ниво језичног знањаˮ и „пружити одговарајућу језичну подршку учесницима у 

мобилности који долазе из иностранстваˮ. Потребно је искористити постојеће могућности у 

установама за учење језика.   

  



   

426  

  

         

Корисници у свим случајевима имају уговорну обавезу пружити такве високо квалитетне услуге 
и њихов се рад прати као дио општег праћења спровођења пројеката јачања способности 
узимајући у обзир повратне информације студената и особља путем Алата за мобилност+ 
(видјети у наставку).  

Као резултат тога, мобилност студената и особља спроводи се у оквиру међуинституционалнога 
споразума између УВО-а. У том међуинституционалној споразуму, у случају мобилности између 
држава учесница у програму (и прихватљивих партнерских држава) прописана су општа начела 
из ЕЦХЕ-а и обје се стране морају обавезати да ће их спроводити.  

Међуинституционални споразум може се проширити и на мобилност студената за потребе 

обављања стручне праксе и/или мобилност особља за потребе оспособљавања ослањајући се 
на знање партнерских установа о предузећима како би се могли одредити 
предузећа/организације у њиховој држави.   

Важно је имати на уму да установе морају имати учинковите поступке и механизме за 

промовисање и јамчење сигурности и заштите учесника у пројекту. У томе смислу, сви ученици 
и особље, укључени у активност мобилности, морају бити осигурани против ризика повезаних с 

њиховим учествовањем у тим активностима. Организатори пројеката морају пронаћи 
најприкладнију полицу осигурања у складу с врстом пројеката и врстама осигурања које су 
доступне на националном нивоу. Надаље, није се нужно претплатити на осигурање специфично 

за одређени пројекат, ако су учесници већ покривени постојећим полицама осигурања 

организатора пројеката.   

  

У сваком случају, морају бити обухваћена сљедећа подручја:  

 ако је важно, путно осигурање (укључујући оштећење или губитак пртљаге);    

 одговорност треће странке (укључујући, ако је могуће, осигурање од професионалне 

штете или осигурање од  одговорности);  

 несрећа или тешка болест (укључујући сталну или привремену неспособност);  

 смрт (укључујући повратак у државу поријекла у случају пројеката који се спроводе у 
иностранству).  

  

АЛАТ ЗА МОБИЛНОСТ+   

Чим учесници буду одабрани, а најкасније на почетку мобилности, организација корисница мора 
у Алат за мобилност+   унијети опште податке о учеснику и врсти активности мобилности у којима 

ће он учествовати (нпр. име учесника, одредиште, трајање мобилности итд.). Алат за мобилност+ 

помоћи ће кориснику у управљању активностима мобилности програма Ерасмус+. Организација 

корисница такође је одговорна за ажурирање Алата за мобилност+ у случају промјена у вези са 

учесницима или активностима за вријеме трајања пројеката мобилности. Корисници ће на 
основу   унесених података моћи из Алата за мобилност+ извлачити унапријед попуњена 

извјештаја. Путем Алата за мобилност+   моћи ће се такође припремати извјештаја која ће 

испуњавати учесници у активностима мобилности.     

Више информација о Алату за мобилност+ и о томе како му приступити биће наведено у уговору 
о додјели бесповратних средстава између националне агенције и корисника.    

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ СТУДЕНАТА   

-ОДАБИР   

Студенти се пријављују партнерству које врши одабир учесника у активности мобилности. 

Одабир студената – као и поступак за додјелу бесповратних средстава – морају бити поштени, 
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транспарентни, досљедни и документирани и морају бити доступни свим странкама које 
учествују у поступку одабира.  

УВО предузима нужне мјере да спријечи сукоб интереса у односу на особе које могу бити 
позване да учествују у тијелима за одабир или поступку одабира студената.   

Критерији за одабир – као што су, на примјер, академски резултати кандидата, претходна 

искуства мобилности, мотивација, претходно искуство у држави примаоцу (нпр. повратак у 
државу поријекла итд.) – морају бити објављени.    

Студенти који су одабрани требају од установе пошиљаоца добити Студентску повељу Ерасмус+ 
у којој су наведена права и обавезе студената у односу на период студирања или обављања 
стручне праксе у иностранству те су објашњени различити кораци који се морају предузети прије, 

за вријеме и након мобилности.  

 УГОВОР СА СТУДЕНТОМ   

Прије одласка, сваки одабрани студент мора потписати уговор, који укључује и „уговор о студијуˮ 
у којем је описан програм студија и/или стручне праксе који је договорен са студентом те су 
наведене организација пошиљалац и организација прималац. У том су уговору о студију 

утврђени циљни резултати учења за вријеме периода учења проведеног у иностранству те су 

наведене одредбе о службеном признавању. У уговору је такође наведено мјесто студирања 
и/или обављања стручне праксе. У уговору о студију организација пошиљалац и студент требају 

се договорити и око разине знања језика (главног језика студирања или на радном мјесту) коју 
студент мора остварити до почетка периода студирања/обављања стручне праксе у складу с 
препорученом разином наведеном у међуинституционалном уговору између организације 

пошиљаоца и примаоца (или у складу с очекивањима предузећа, када се ради о стручној пракси). 

Ако је примјењиво, организација пошиљалац и студент договарају се о најприкладнијој језичној 
потпори коју је студенту потребно пружити како би постигао договорену разину (видјети 
сљедећи одломак о интернетској услузи за пружање језичке подршке).   

-БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СТУДЕНТЕ   

Када потпишу уговор о студију студенти имају право на „бесповратна средства за студирањеˮ 

која ће им помоћи за вријеме периода студирања или обављања стручне праксе у иностранству. 
Осим тога, уз бесповратна средства ЕУ, они могу добити регионална, национална или нека друга 

бесповратна средства којима управља друга организација (нпр. министарство или регионална 
тијела).   

Студенти који учествују у посебној линији за мобилност пројеката јачања способности 

ослобођени су плаћања школарине, уписнине, испита и приступа лабораторијима и 

библиотекама у установи примаоцу. Међутим, можда ће морати платити мање накнаде за 
трошкове као што су осигурање, чланство у студентским синдикатима и употреба различитих 

материјала као што су фотокопије, лабораторијски производи, по истој цијени као и локални 

студенти. Студенти који одлазе у иностранство не морају платати додатне накнаде за 
организацију или управљање периодом мобилности.  

Осим тога, право на бесповратна средства или зајам који су студенти добили за студирање у 
матичној установи задржава се и за вријеме боравка у иностранству.  

Студенти који учествују у посебној линији за мобилност пројеката јачања способности не могу 
истовремено бити корисници бесповратних средстава за мобилност за учење у оквиру Кључне 
мјере 1.   
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УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ОСОБЉА   

-ОДАБИР   

Особље које учествује у посебној линији за мобилност пројеката јачања способности бира 

организација пошиљалац на поштен и транспарентан начин. Прије одласка, они се морају с 
установом/предузећем пошиљаоцем и примаоцем договорити о програму мобилности.  

Одабир учитеља и административног особља обавља партнерство. Одабир и поступак додјеле 
бесповратних средстава морају бити поштени, транспарентни, досљедни и документирани и 
доступни свим странкама укљученим у поступак одабира. Критерији за одабир (на примјер 
предност која се даје особљу које одлази у иностранство по први пута, ограничења могућег броја 

активности мобилности по члану особља у одређеном временском периоду итд.) морају бити 

јавно доступни.  

Организација предузима нужне мјере како би спријечила могући сукоб интереса у вези с 
особама које су одабране да учествују у тијелима за одабир или поступку одабира појединачних 
корисника.    

Мобилност особља из предузећа у УВО организира се на позив установе упућен члану особља 

предузећа.  

УГОВОР О МОБИЛНОСТИ   

Одабир особља УВО-а врши установа пошиљалац на основу нацрта програма мобилности који је 
члан особља доставио након савјетовања с установом примаоцем/предузећем. Прије одласка, 
установа пошиљалац/предузеће и установа прималац/предузеће службено договарају коначну 

верзију програма мобилности размјеном писама или електронских порука).   

Установа пошиљалац и установа прималац одговорне су за квалитету периода мобилности 

у иностранству.    

НАКОН МОБИЛНОСТИ   

ПРИЗНАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕЊА   

На крају периода проведеног у иностранству, установа прималац/предузеће морају студенту и 
његовом УВО-у доставити пријепис оцјена или потврду о обављеној стручној пракси („препис 
извршеног послаˮ) у којима се потврђују резултати договореног програма.   

Након периода мобилности, у установи пошиљаоцу слиједи формално признање бодова 
стечених у иностранству за формално учење новостечених способности (путем система ЕЦТС 

бодова или истовјетног система), укључујући за обављање стручне праксе, ако је примјењиво, и 
биљежење резултата формалног и неформалног учења изван учионице или радног мјеста 

(помоћу Додатка дипломи).   

У односу на мобилност особља, установе пошиљаоци требале би на нивоу установа осигурати 
примјерено признавање, ширење и кориштење исхода учења особља.  

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ   

На крају периода проведеног у иностранству, сви студенти и особље који су учествовали у 
активности мобилности морају попунити и предати завршно извјештај. Када се ради о 
активностима мобилности које трају два мјесеца или више, извјештај укључује и оцјену квалитета 
језичке подршке добијене за вријеме периода мобилности.  
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Партнерство може од студената и особља који не доставе извјештај затражити дјелимичан или 
потпуни поврат примљених бесповратних средстава ЕУ. Поврат се неће тражити ако студент или 
члан особља није могао довршити планиране активности у иностранству због више силе. 
Партнерство и ЕАЦЕА извјештајују се о таквим случајевима.  

  

ОСТАЛА ВАЖНА ПРАВИЛА И ПРЕПОРУКЕ   

СПОРАЗУМ О ПАРТНЕРСТВУ   

Партнери морају договорити појединости спровођења пројеката те их формализовати у 
споразуму о партнерству који се потписује на почетку спровођења пројеката.   

Копија споразума о партнерству мора се доставити Извршној агенцији у року од шест мјесеци од 

потписивања уговора о бесповратним средствима.   

Споразум о партнерству мора обухватати разне финансијске, техничке и правне аспекте 
спровођења пројеката, укључујући:  

• улогу и одговорности партнера;    

• буџетска питања (суфинансирање, рашчлањивање буџета по активностима и 
партнерима, начини преноса    

средстава итд.);     

• политику накнаде за особље;    

• начине надокнаде путних трошкова и дневница;    

• механизме извјештавања;    

• механизме за управљање сукобима итд..    

  

  

САСТАВ И ИЗМЈЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕСНИЦА   

Сваку предложену измјену корисника пројеката потребно је најавити и она је подложна 

претходном одобрењу Извршне агенције. Различите измјене партнерства у оквиру пројеката 

подлијежу сљедећим захтјевима:  

• у случају додавања корисника потребан је мандат који су потписали координатор и 

додатни корисник те писма о прихваћању од свих других су-корисника која је потписао 
законски заступник. Њих је потребно послати координатору заједно са захтјевом.  

• за повлачење корисника потребно је писано објашњење координатора и писмо о 
повлачењу корисника који захтијева повлачење које је потписао његов законски 
заступник, Ако минимални захтјеви за партнерство више нису испуњени, Агенција за 

образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу задржава право одлучити о наставку 

споразума.  

• за промјене особе за контакт за координатора потребна је писана потврда нове особе за 

контакт, законског заступника и претходне особе за контакт из координатора.   

  

НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ   

Уз неприхватљиве трошкове наведене у дијелу В, сљедећи се трошкови не сматрају 
прихватљивим трошковима за пројекте јачања способности:  

• опрема као што је: намјештај, моторна возила било које врсте, опрема за потребе 
истраживања и развоја, телефони, мобилни телефони, алармни системи и системи 

против крађе;    

• трошкови простора (купња, гријање, одржавање, поправци итд.);    

• трошкови купње некретнина;    

• амортизацијски трошкови.    
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ОБАВЕЗНА ВАЊСКА РЕВИЗИЈА (ПОТВРДА О РЕВИЗИЈИ)  

Извјештај о вањској ревизији (врста ревизије II) финансијског извјештаја мјере и извјештаја на 

којима се оно заснива шаљу се заједно са завршним извјештајем и траженим пратећим 
документима.  

Сврха је ревизије пружити разумно осигурање Извршној агенцији да су трошкови и примања 
пријављени у завршном финансијском извјештају у складу с правним и финансијским одредбама 
уговора о бесповратним средствима  

Сваки корисник може изабрати квалификованог вањског ревизора, укључујући свог законског 

вањског ревизора, под условом да су истовремено испуњени сљедећи захтјеви:    

 вањски ревизор мора бити независан од корисника;  

 вањски ревизор мора бити квалификован за спровођење законских ревизија докумената 
у складу с националним законодавством којим се спроводи Директива о законским 

ревизијама годишњих финансијских извјештаја или било који пропис Уније којим се 
замјењује та Директива.  

Корисник са сједиштем у трећој земљи мора поштовати мјеродавне националне прописе из 
подручја ревизије.   

  

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

Када је то потребно, треба послати читљиве копије (не оригинале) пратеће документације. У 
случају сумње,   Агенција може затражити достављање пратеће документације.     

Достављање тражене пратеће документације саставни је дио обавеза из споразума и у случају 
да један или више докумената нису достављени, могуће је ускратити поврат одговарајућих 

издатака.    

Копије уговора о подуговарању и рачуна који прелазе 25 000 ЕУР потребно је слати заједно са 
завршним  извјештајем.     

За куповину опреме и услуга у износу који премашује 25 000 ЕУР потребно је доставити три 

понуде добављача без обзира на буџетску ставку.    



 

 

    

ПРИЛОГ II   – ШИРЕЊЕ И ИСКОРИШТАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА    
ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА КОРИСНИКЕ   

 

УВОД   

Активности у сврху ширења и искориштавања резултата начин су за показивање рада у оквиру 
пројеката Ерасмус+.  Размјеном резултата, научених поука и исхода и налаза с организацијама 
које нису организације учеснице омогућиће се широј заједници да има користи од активности 
које су се финансирале из средстава ЕУ те ће се промовирати напори које је организација 
уложила у остваривање циља Ерасмус+, чиме се основна важност приписује вези између 

програма и политика. Према томе, сваки од пројеката који се подржавају у оквиру Програма 
корак је према остварењу општих циљева утврђених у програму за побољшање и модернизацију 

система образовања, оспособљавања и младих.  

Активности ширења разликоваће се међу пројектима и важно је размотрити какве активности 
ширења одговарају свакој од организација учесница. Партнери у мањим пројектима требали би 
спроводити ширење и искориштавања примјерено нивоу њихове активности. Активности 

ширења за пројекат мобилности заснивају се на другачијим захтјевима од захтјева за пројекат 
мобилности. Опсег активности ширења и искориштавања повећаваће се с повећањем величине 
и стратешке важности пројеката. Од подносилаца ће се тражити да приликом пријаве објасне 
своје намјере/планове за активности ширења и искориштавања те да их спроводе ако пројекат 

буде прихваћен.     

  

У одјељку 1.  дефинисани су неки кључни појмови и објашњено је што се може остварити 
ширењем и искориштавањем резултата те како ће се тим активностима придонијети укупним 

циљевима пројеката.  

  

У одјељку 2. наведени су захтјеви за кориснике програма Ерасмус+ у смислу ширења и 

искориштавања резултата.  
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1.  ШИРЕЊЕ И ИСКОРИШТАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКАТА:  ШТА, ЗАШТО, КО, КАДА, ГДЈЕ И 

КАКО   

ШТА ЗНАЧИ ШИРЕЊЕ И ИСКОРИШТАВАЊЕ?   

Ширење је планирани процес пружања информација кључним заинтересованим странама о 
резултатима програма и иницијатива. У смислу програма Ерасмус+ то значи ширење гласа о 
успјесима и резултатима пројеката што шире могуће. Када други постану свјесни о пројекту то ће 

утицати на друге организације у будућности и придонијети побољшању профила организације 

која спроводи пројекат. Како би се резултати могли учинковито ширити, на почетку спровођења 
пројеката потребно је утврдити одговарајући поступак. То би требало обухватати зашто, шта, 
како, када, коме и гдје ће се одвијати ширење резултата, за вријеме и након периода 
финансирања.   

  

Искориштавање значи употребљавање нечега уз одређену корист. У оквиру програма Ерасмус+ 
то значи искориштавање потенцијала финансираних активности како би се резултати могли 

користити након трајања пројеката. Потребно је напоменути да се пројекат спроводи као дио 
међународног програма усмјереног према цјеложивотном учењу и подупирању европских 

политика у подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта. Резултате је потребно 
развијати тако да их је могуће прилагодити потребама других; пренијети на нова подручја; 
одржавати након завршетка периода финансирања; или користити за утицање на будућу 
политику и праксе.   

ШТА СЕ ПОДРАЗУМИЈЕВА ПОД „РЕЗУЛТАТИМА АКТИВНОСТИˮ?   

Резултати су излазне вриједности европске активности и финансираног пројеката. Врста 

резултата разликоваће се овисно о врсти пројеката. Резултати могу бити приступачни производи 
као што су курикулуми, студије, извјештаја, материјали, догађања или интернет странице; 

резултати могу подразумијевати и знање и искуство које су стекли учесници, партнери или други 

дионици укључени у пројекат.   

ШТА ЗНАЧЕ УЧИНАК И ОДРЖИВОСТ?   

Учинак је утицај који спроведена активност и њени резултати могу имати на људе, праксе, 
организације и системе. Ширењем и искориштавањем резултата може се повећати учинак 

активности које се спроводе које ће утицати непосредне учеснике и партнере дуги низ година. 
Како би се пројекат искористио у највећој могућој мјери и остварио најбоље резултате потребно 

је узети у обзир и користи за друге заинтересоване стране.   

  

Одрживост је способност пројеката да настави користити своје резултате након краја периода 

финансирања. У том се случају резултати пројеката могу се употребљавати и искориштавати на 
дуже вријеме, можда путем комерцијализације, акредитације и увођења. Не могу бити одрживи 
сви дијелови или резултати пројеката и ширење и искориштавање треба посматрати као кривуљу 

која се наставља након завршетка пројеката и у будућности.   

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ШИРЕЊА И ИСКОРИШТАВАЊА?   

Први је циљ ширења и искориштавања проширити и уградити резултате пројеката. Други је циљ 
придонијети спровођењу и обликовању националних и европских политика и система. 

Корисници би требали развити властити начин за остваривање тог циља. За сваки је пројекат који 
се финансира у оквиру програма Ерасмус+ важно развити идеје за ширење и искориштавање. 

Међутим, врста и интензитет активности искориштавања и ширења требали би бити размјерни 

и прилагођени посебним потребама и врсти развијеног пројеката. То значи је ли пројекат 
усмјерен на процес или му је циљ остварити опипљиве производе; је ли независан или је дио 



  
  

 

    

веће иницијативе; развијају ли га велике или мале организације учеснице. Организације 
учеснице требале би разговарати о циљевима активности/плана и одлучити о најбољим 
активностима и приступима те подијелити задатке међу партнерима узимајући у обзир посебна 
обиљежја пројеката.  

  

У случају структурисаних пројеката сарадње, као што су Стратешка партнерства, Удружења 
знања, Удружења секторских вјештина, Спорт, Сарадничка партнерства и пројекти Јачања 

способности, квалитетан план ширења и искориштавања требао би укључивати мјерљиве и 

стварне циљеве, поштовати распоред и предвидјети планирање ресурса за активности које ће се 
спроводити. Укључивањем циљних група у активности на најбољи ће се начин искористити 
резултати пројеката. Важно је направити добру стратегију јер је она главни начин за 

комуникацију с циљном публиком. Такав захтјев није предвиђен за пројекте мобилности. 

Међутим, позивају се организатори пројеката да обавјештењее о резултатима учења које су 
остварили учесници у таквим активностима. Њима би се требали подстицати учесници да с 

другима размјењују оно што су научили учествовањем у активности мобилности. Још један циљ 
укључује подизање квалитете програма подстицањем иновативних пројеката и размјеном добре 
праксе.  

Комуникација је шири појам. Она укључује активности информисања и промовисања у циљу 
јачања свијести и видљивости активности пројеката уз ширење и искориштавање резултата 

пројеката. Међутим, често је тешко направити јасну разлику између тих подручја. Из тога разлога 

може бити учинковитије испланирати општи стратешки оквир за оба подручја како би се на 

најбољи начин искористили доступни ресурси. Ширење и искориштавање резултата требало би 
чинити кључан дио комуникационих активности које се одвијају за вријеме трајања пројеката.  
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ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ДИЈЕЛИТИ РЕЗУЛТАТЕ ПРОЈЕКАТА? КОЈЕ СУ ШИРЕ КОРИСТИ?   

Развој свеобухватног плана за ширење и искориштавање биће користан за корисника и његове 
партнере. Осим што придоносе профилу организације, активностима ширења и искориштавања 
често се могу створити нове прилике за ширење пројеката и његових резултата или за развој 

нових партнерстава за будућност. Успјешно ширење и искориштавање може довести до вањског 
признања проведених активности, на основу чега ће оне добити на важности. Размјеном 
резултата омогућиће се другима да имају користи од активности и искустава програма Ерасмус+. 
Резултати пројеката могу служити као примјери и надахнути друге показујући што је могуће 
остварити спровођењем Програма.     

Ширењем и искориштавањем резултата пројеката може се утицати на будућу политику и праксу. 
Ширењем и искориштавањем резултата активности које су спроводили корисници подупират ће 

се општи циљ побољшања система Европске уније. Учинак програма Ерасмус+ мјери се не само 
квалитетом пројекатних резултата већ и ступњем до којег су ти резултати познати и користе се 
изван пројекатног партнерства. Утицајем на што више могућих корисника путем учинковитог 
ширења омогућиће се остварење поврата на улагање.   

Ширењем и искориштавањем резултата пројеката такође се повећава свијест о приликама које 
нуди Програм и истиче се европска додана вриједност активности које се подржавају у оквиру 

програма Ерасмус+. Тиме се може придонијети позитивној перцепцији јавности и подстицати 
учествовање већег учесника у овом новом програму ЕУ-а. Од кључне је важности узети у обзир 
циљеве плана ширења и искориштавања. Они би требали бити повезани с циљевима пројеката 

како би се осигурало да су методе и приступи који се користе примјерени за пројекат Ерасмус+ 

и његове резултате те за утврђену циљану публику. Циљеви ширења и искориштавања могу бити 

сљедећи:   

  

 јачање свијести;  

 ширење учинка;  

 укључивање заинтересованих страна и циљних група;  

 дијељење рјешења и 

стеченог знања;     

 утицај на политику и 

праксу;    

 развој нових 

партнерстава.  

ШТА СЕ МОЖЕ ШИРИТИ И ИСКОРИШТАВАТИ?   

Сљедећи је корак утврдити шта треба ширити и искориштавати. Резултати пројеката могу бити 
различите природе и састојати се од конкретних (опипљивих) резултата и вјештина и личних 
искустава које су стекли организатори и учесници у активностима (неопипљиви резултати).   

Опипљиви резултати могу на примјер укључивати:  

  

 приступ или модел за рјешавање проблема;   

 практичан алат или производ, као што су приручници, курикулум, алати е-учења;  

 извјештаја о истраживању или студије;  

 водичи о доброј пракси или студије случаја;  

 извјештаја о 
оцјењивању;  
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 потврде о 
признавању;  

 билтени или информативни леци.  

  

Како би се искуства, стратегије и процеси могли боље ширити, препоручује се њихово 
документовање.   

  

Неопипљиви резултати могу укључивати, на примјер:  

 знање и искуство које су стекли учесници, ученици или особље    

 више вјештина 

или постигнућа

  

 бољу културну 

свијест;   

 боље језичке 

вјештине.  

  

Неопипљиве резултате често је теже мјерити. Такве ће се врсте резултата моћи лакше 
забиљежити помоћу разговора, упитника, тестова, проматрања или механизама за 

самооцјењивање.  

  

КО ЈЕ ЦИЉНА ПУБЛИКА?   

Од кључне је важности утврдити циљне групе, на различитим географским нивоима (локалном 

регионалном националном, европском) и корисниковом подручју рада (колеге, сарадници, 
локална тијела власти, друге организације које обављају исте врсте активности, мреже итд.). 

Активности и поруке потребно је прилагодити узимајући у обзир публике и циљне групе, на 
примјер:   

  

 крајње кориснике активности и производа пројеката;  

 заинтересоване стране, стручњаке и практичаре у подручју и друге заинтересиране 
странке;    

 доносиоце одлука на локалном, регионалном, националном или европском нивоу;  

 новине и медије;  

 општу публику.  

  

Планови пројеката требали би бити довољно флексибилни како би омогућили циљним групама 
и другим заинтересованим странама да се укључе у различите фазе пројеката. На тај ће се начин 
осигурати да се у оквиру пројеката води рачуна о њиховим потребама. Њиховим учествовањем 
такође ће се истакнути могућа вриједност пројеката те ће се помоћи у ширењу новости другим 
заинтересованим странкама широм Европе.   

КАКО ШИРИТИ И ИСКОРИШТАВАТИ РЕЗУЛТАТЕ?  

Како би се могло доћи до што већег броја људи, савјетује се превести што више комуникационих 
материјала и резултата пројеката на што више језика. Препоручује се обухватити све језике 

партнерства и енглески. Трошак превода требало би укључити у захтјев за бесповратна средства, 
ако је потребно.   

  



   

436  

  

       

Постоје бројни различити начини за ширење и искориштавање резултата. Било би корисно бити 
креативан и осмислити свјеже идеје како би се пројекти и резултати програма Ерасмус+ стварно 
истицали. Корисници би могли користити:  

  

 Платформу програма Ерасмус+за резултате пројеката (види у наставку);  

 Интернет странице пројеката или организација;  

 састанке и посјете заинтересованим странама;  

 разговоре на одређене теме, као што су информативни састанци, радионице, семинари, 
курсеви, изложбе, представљања или сарадничка ревизија;  

 циљане писане материјале, као што су извјештаја, чланици у посебним новинама, 

билтени, приопштења за тисак, летци или брошуре;  

 аудиовизуелни медији и производи као што су радио, ТВ, YouTube, Flickr, видео спотови, 

подкастови или апликације;    

 друштвени медији;  

 јавна догађања;  

 брендови и логотипи пројеката;    

 постојећи уговори и мреже.  

  

У смислу искориштавања, важно је размислити о томе како резултати могу утицати на пројекат, 
крајње кориснике, сараднике или доносилаце политика. Механизми искориштавања укључују:  

 позитивне учинке на углед организација учесница;  

 повећану свијест о теми, циљу или подручју рада;     

 већу финансијску подршку донатора;   

 већи утицај на политику и праксу.  

 

КАДА БИ СЕ АКТИВНОСТИ ШИРЕЊА И ИСКОРИШТАВАЊА ТРЕБАЛЕ СПРОВОДИТИ?   

Ширење и искориштавање резултата саставни је дио пројеката Ерасмус+ за вријеме његовог 
трајања: од почетне идеје корисника, за вријеме спровођења пројеката и чак након престанка 
европског финансирања.     

Биће нужно успоставити распоред активности заједно с укљученим партнерима и додијелити 

одговарајућа буџетска средства и ресурсе. План такође садржава сљедеће:    

 договор о стварним циљевима и роковима с партнерима за праћење напретка;    

 усклађивање активности ширења и искориштавања с кључним фазама пројеката;  

 довољну флексибилност да може одговорити на потребе циљне групе и опште промјене у 

политици и пракси.   

       

Примјери активности у различитим фазама пројеката сљедећи су:   

 ПРИЈЕ почетка спровођења пројеката: 

  израда плана ширења и искориштавања;  

 дефиниција очекиваног учинка и производа;  

 разматрање о томе како и коме ће се ширити резултати ширења и искориштавања.  

  

 ТОКОМ пројеката 

  о   обраћање мјеродавним медијима, итд. на локалном или регионалном нивоу;  

o спровођење редовитих активности као што су сесије информисања, оспособљавања, 

представљања, сурадничке ревизије;    

o оцјењивање учинка циљних група;    
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o укључивање других заинтересованих страна у циљу преношења  резултата 
 крајњим корисницима/новим подручјима/политикама.   

  

 У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА  

о   уно сконачних резултата пројеката и ажурираног описа пројеката на 
Платформипрограма Ерасмус+ за резултате пројеката;  

  

 НАКОН пројеката: 
  наставак даљњег ширења (како је претходно описано);  
 развој идеја за будућу сарадњу;    
 оцјењивање постигнућа и учинка;    

 обраћање релевантним медијима;    
 обраћање доносиоцима политика, ако је потребно.    
 

КАКО ОЦИЈЕНИТИ УСПЈЕХ?   

Оцјена учинка важан је дио пројеката. Њоме се оцјењују постигнућа и стварају се препоруке за 

будућа побољшања. Показатељи би се могли користити за мјерење оствареног напретка према 

остварењу циљева. То су знакови који помажу у мјерењу резултата. Показатељи могу бити 
квантитативни у смислу бројева и постотака и квалитативни у смислу квалитете учествовања и 
искуства. За мјерење учинка могу се користити упитници, разговори, опажања и оцјене. 

Дефинисање показатеља за различите активности пројеката потребно је предвидјети на почетку 
пројеката и они морају бити дио општег плана ширења.   

  

Неки примјери:  

 Чињенице и бројеви на интернет страници организатора пројеката (најновије информације, 

посјете, савјетовања, упућивања);   

 Бројеви састанака с кључним заинтересованим странама;  

 Број учесника укључених у расправе и информативне сесије (радионице, семинари, 

сурадничке ревизије); мјере праћења;  

 Производња и ширење производа;  

 Медијска покривеност (чланци у специјализованим билтенима, саопштења за новине, 
разговори итд.);   

 Видљивост у друштвеним медијима и привлачност интернет странице;   

 Учествовање у јавним догађањима;   

 Везе с постојећим мрежама и транснационалним партнерима; преношење информација и 
знања;  

 Учинак на мјере политика на регионалном, националном нивоу и нивоу ЕУ;  

 Повратне информације о крајњих корисника, других заинтересованих странака, сарадника, 
доносиоца политика.  

  

2. ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ШИРЕЊЕМ И ИСКОРИШТАВАЊЕМ   

ОПШТИ КВАЛИТАТИВНИ ЗАХТЈЕВИ   

Зависно од активности, подносиоци захтјева за финансирање у оквиру програма Ерасмус+ 

морају водити рачуна о активностима ширења и искориштавања у фази подношења захтјева, за 

вријеме спровођења активности и након завршетка активности. У овом се одјељку даје преглед 
основних захтјева прописаних у службеној документацији програма Ерасмус+.  
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Ширење и искориштавање један је од критерија за додјелу на основу којег ће се оцјењивати 
захтјев. Овисно о врсти пројеката, оно ће имати различиту тежину приликом оцјењивања 
захтјева.     

 За пројекте мобилности мораће у обрасцу захтјева бити наведен попис планираних 
активности ширења и морат ће бити утврђене потенцијалне циљне групе.   

 За пројекте сарадње, тражиће се детаљни и свеобухватни план у којем ће бити описани и 
даље се оцјењивати циљеви, алати и резултати. Иако у начелу један партнер преузима 

одговорност за ширење и искориштавање цијелог пројеката, одговорност за спровођење 
дијеле сви партнери. Сваки ће партнер бити укључен у те активности овисно о потребама и 

улогама у пројекту.    

  

За све ће се врсте пројеката у завршној фази тражити извјештавање о спроведеним активностима 

у циљу ширења резултата унутар и изван организација учесница.  

ВИДЉИВОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОГРАМА ЕРАСМУС+   

Корисници су дужни увијек на свим комуникационим и промотивним материјалима користити 
симбол Европске уније (заставу ЕУ) те назив Европске уније исписан у потпуности. Преферирана 

могућност комуницирања о финансирању ЕУ путем програма Ерасмус+ јест навођењем текста 
„суфинансирано из средстава програма Ерасмус+ Европске уније“ уз симбол ЕУ.  

Примјери навођења финансирања из  средстава ЕУ те преводи текста доступни су на 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en  

  

Назив Ерасмус- не преводи се.   

 

Смјернице за кориснике о употреби симбола ЕУ у контексту програма ЕУ доступни су на 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf  

КОРИШТЕЊЕ ПЛАТФОРМЕ ПРОГРАМА ЕРАСМУС+ ЗА РЕЗУЛТАТЕ ПРОЈЕКАТА   

Успостављена је нова платформа за програм Ерасмус+ на којој се нуди свеобухватни преглед 

пројеката који се финансирају у оквиру програма и истичу примјери добре праксе и приче о 
успјесима. На платформи су такође доступни производи/резултати/интелектуални резултати 
финансираних пројеката.  

Националне агенције и Извршна агенција сваке ће година изабрати примјере добре праксу. 
Приче о успјеху изабрат ће се на средишњој нивоу и одабир ће извршити службе Опште управе 

за образовање и културу (ДГ ЕАЦ).  

Сврхе нове платформе су сљедеће:   

 база података о пројекту ( укључујући сажетке о пројекту,  повезнице итд.);  

 база података резултата пројеката путем које крајњи корисници и практичари могу добити 
приступ главним резултатима;  

 приказ примјера добре праксе и прича о успјехумеђу корисницима програма Ерасмус+ који 

се сваке године бирају на националном и европском нивоу.   

  

За већину пројеката из програма Ерасмус+ корисници ће морати доставити сажетак с описом 

пројеката на енглеском језикуу фази подношења пријаве.  

Сажетак пројеката посебно је важан се у њему општој публици описује пројекат. Стога га је 

потребно саставити једноставним језиком и стилом како би стварни садржај могли брзо 

разумјети и они који не учествују у његовој спровођењу.   

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
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Сљедећи елементи морају бити дио сажетка: контекст/позадина пројеката; циљеви пројеката; 
број и профил учесника; опис активности; методологија која ће се користити за спровођење 

пројеката; кратак опис резултата и предвиђеног учинка и могуће дугорочне користи.   

    

Платформа програма Ерасмус+ за резултате пројеката доступна је на: 
http://ec/europa/eu/programmes/erasmusplus/projects   

  

  

  

  

  

http://ec/europa/eu/programmes/erasmusplus/projects
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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 ПРИЛОГ III   – ПОЈМОВНИК    

  

Особа у пратњи  

у складу с општом дефиницијом која се примјењује на сва 
подручја образовања, оспособљавања и младих, особа у пратњи 
особа је која прати учеснике – ученике, особље или особе које 
раде с младима–с посебним потребама (тј. с инвалидитетом) у 
активности мобилности у циљу осигурања заштите, пружања 
подршке и додатне помоћи.   

Надаље, у случају мобилности ученика у ВЕТ-у у оквиру Кључне 

мјере 1. и краткорочне или дугорочне мобилности ученика у 

оквируКључне мјере 2., особа у пратњи може бити и одрасла 

особа која прати једног или више полазника или школских 

ученика у ВЕТ-у (посебно малољетника или младих особа које 

нису путовале изван домовине) у иностранству у циљу осигурања 

њихове заштите и сигурности те учинковитости њиховог учења за 

вријеме искуства мобилности.  

Акредитација  

поступак којим се осигурава да организације које желе добити 

финансијска средства у оквиру активности програма Ерасмус+ 

испуњавају низ квалитативних стандарда или предуслова које је 

Европска комисија утврдила за ту активност. Овисно о врсти 

активности или о држави у којој се налази организација 

подносилацица захтјева, акредитацију обавља Извршна агенција, 

националан агенција или Ресурсни центар САЛТО. Поступак 

акредитације успоставља се за организације које желе 

учествовати у пројектима у подручју високог образовања 

(укључујући мобилност) или у активностима мобилности у 

подручју  младих.   

Мјера  

дио или мјера програма Ерасмус+. Примјери мјера су: Стратешка 

партнерства у подручју образовања, оспособљавања и младих, 

Здружени дипломски студији Ерасмус Мундус, Удружења 

секторских вјештина и слично.  

Активност  

скуп задатака који се спроводе као дио пројеката. Постоје 

различите врсте активности (активности мобилности, активности 

сарадње итд.) У оквиру програма Jean Monnet, активност је 

једнака мјери (види претходну дефиницију).   

Образовање одраслих  

све врсте стручног образовања одраслих, формалне, неформалне 

или информалне природе (за трајно стручно образовање видјети 

под „ВЕТˮ).  

Организација за 

образовање одраслих   

било која јавна или приватна организација активна у подручју 

образовања одраслих.  

Одрасли полазник  

свака особа која се, након што је завршила или више не учествује 

у почетном образовању или оспособљавању, враћа неком 

облику трајног учења (формално, неформално или информално).  

      
    

.    
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Унапријед планирани 

посјет (АПВ)  

планирање посјета прије активности мобилности младих. Сврха 

је АПВ-а изградња повјерења, разумијевања и снажног 

партнерства између организација у пројекту. Младе учеснике 

може се укључити у посјету у циљу њихове потпуне интеграције у 

планирање пројеката.   

Подносилац захтјева  

организација учесница или неформална група која предаје 

захтјев за додјелу бесповратних средстава. Подносилаци могу 

подносити захтјев појединачно или у име осталих организација 

које учествују у пројекту. У потоњем случају подносилац има 

улогу координатора.    

Рок (за пријаву)  
датум до којег захтјев мора бити предан националном или 

Извршној агенцији са би се сматрао прихватљивим.  

Науковање (Научник)  

програми науковања схваћају се као облици почетног стручног 

образовања и оспособљавања (ВЕТ) у којима се формално 

комбинира и измјењује  оспособљавање у предузећу (периода 

практичног радног искуства на радном мјесту) с образовањем у 

школама (периода теоретског/практичног образовања у школи 

или центру за оспособљавањем) и чији успјешни завршетак 

доноси квалификације ВЕТ-а које су признате на националном 

нивоу.   

Корисник  

ако је пројекат одабран, подносилац захтјева постаје корисник 

бесповратних средстава програма Ерасмус+. Корисник потписује 

уговор о додјели бесповратних средстава с националном 

агенцијом или Извршном агенцијом која је одабрала пројекат 

или га оне обавјешћују о одабиру одлуком о додјели  

 

 бесповратних средстава. Ако је захтјев поднесен у име осталих 

организација које учествују у пројекту, партнери могу постати 

сукорисници бесповратних средстава.   

Мјешовито учење  

врста студија која укључује комбинацију модула. Често се 

користи као назив за студије у којима се користи комбинација 

традиционалног учења на семинарима и радионицама и 

техника учења на даљину (као што су интернет, телевизија, 

конференцијски позиви)   

Позив на подношење 

приједлога  

позив који је објавила Комисија или је објављен у њезино име 

за достављање, у даном року, приједлога за мјеру који је у 

складу с циљевима који се настоје остварити и испуњавају 

потребне услове. Позиви на подношење понуда објављују се у 

Службеном листу Европске уније (серија В) и/или на интернет 

страницама Комисије, националне или извршне агенције.   

Потврда  

у контексту програма Ерасмус+, документ који се издаје особи 

која је  завршила образовну активност у подручју образовања, 

оспособљавања и младих, ако је потребно. Тим се документом 

потврђује учествовање у програму и, ако је примјењиво, 

резултати учења учесника у активности.   
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Административна 

погрешка  

мања погрешка или ненамјерни пропуст у документу којим се 

мијења његово значење, као што је типографска погрешка или 

ненамјерно додавање или испуштање ријечи, фразе или 

бројке.    

Суфинансирање  

начело суфинансирања подразумијева да дио трошкова 

пројеката који подржава ЕУ мора сносити корисник или морају 

бити обухваћени вањским доприносима која нису бесповратна 

средства ЕУ.   

Предузеће  

правне особе основане у складу с грађанским или трговачким 

право, укључујући задруге, и друге правне особе на које се 

примјењује јавно или приватно право, осим оних које су 

непрофитне.   

Конзорциј  

двије или више организација учесница које заједнички 

припремају, спроводе и прате пројекат или активност у оквиру 

пројеката. Конзорциј може бити национални (тј. укључује 

организације с пословним настаном у истој држави) или 

међународни (укључује организације учеснице из различитих 

држава).   

Координатор/организација 

координаторица  

организација учесница која подноси захтјев за бесповратна 

средства програма Ерасмус+ у име конзорција партнерских 

организација.  

Мобилност бодова  

ограничено период студирања или обављања стручне праксе у 

иностранству – у оквиру текућих студија у матичној установи – 

у сврху стјецања бодова. Након фазе мобилности, студенти се 

враћају у матичну установу како би завршили студиј.   

Бод  

скуп резултата учења појединца који су оцијењени и могу се 

прикупљати ради стицања квалификације или се преносити у 

друге програме учења или квалификације.   

Мобилност академских 

ступњева  

период студирања у иностранству у циљу стјецања академског 

ступња или потврде у одредишној држави/ама.   

Додатак дипломи  

прилог у службени документ у прилогу службеној дипломи чија 

је сврха пружити детаљније информације о завршеном студију 

у договореном, међународно признатом формату. Документ 

који прати универзитетску диплому и у којем је приказан 

стандардизовани опис природе, нивоа, контекста, садржаја и 

статуса студија који је завршио носитељ. Састављају га установе 

високог образовања у складу с нормама које су утврдили 

Европска комисија, Савјет Европе и УНЕСКО. Додатак дипломи 

дио је Европасса (видјети у наставку). У контексту 

међународног здруженог студијског програма, препоручује се 

издавање „здруженог додатка дипломи“ који обухвата цијели 

студијски програм и издају га сви универзитети која додјељују 

академске степене.   

Двојни академски  

студијски програм који нуде барем двије (двоструки) или више 

(вишеструки)  

степен/вишеструки  установа високог образовања при чему студент добија, по 

завршетку  



  
  

443  

  

      
    

    

академски степен  програма студија, засебну потврду о стеченом академском 

степену од сваке установе учеснице.   

Двојна каријера  комбинација тренирања врхунског спорта с општим 

образовањем или радом.  

ЕЦХЕ (Повеља Ерасмус за 

високо образовање)  

акредитација коју даје Европска комисија и на основу које су 

установе високог образовања из држава учесница у програму 

прихватљиве за пријављивање и учествовање у активностима 

образовања и сарадње у оквиру програма Ерасмус+. У Повељи 

су истакнута основна начела која установа  

 

 мора поштовати приликом организације и спровођења 

висококвалитетне мобилности и сарадње и у њој се наводе 

услови које је она сугласна како би осигурала висококвалитетне 

услуге и поступке те пружила поуздане и транспарентне 

информације.    

ЕЦТС (Европски систем за 

прикупљање и пренос 

бодова)  

систем за прикупљање и пренос бодова усмјерен на ученике који 

се заснива на транспарентности поступака учења, подучавања и 

оцјењивања. Циљ му је олакшати планирање, пружање и 

евалуацију студијских програма и мобилности ученика 

признавањем квалификација и периода учења. Систем који 

помаже у изради, описивању и спровођењу студијских програма 

и додјели високошколских квалификација. Употреба ЕЦТС-а, 

заједно с квалификационим оквирима који се заснивају 

резултатима, омогућава транспарентније студијске програме и 

квалификације и олакшава признавање квалификација.   

ЕЦВЕТ (Европски систем 
бодова у струковном  
образовању и 

оспособљавању)  

систем за олакшање вредновања, признавања и прикупљања 

стручних вјештина и знања стечених за вријеме боравка у другој 

држави или у различитим ситуацијама.  Циљ је ЕЦВЕТ-а остварити 

бољу усклађеност између различитих система за струковно 

образовање и оспособљавање који постоје у цијелој Европи и 

њихових квалификација. Њиме би се требао створити технички 

оквир за опис квалификација у смислу јединица резултата учења 

и укључује поступке оцјењивања, преноса, прикупљања и 

признавања.  

Предузетник  
Свако предузеће које се бави економском дјелатношћу без обзира 

на величину, правни облик или економски сектор у којем дјелује.   

ЕQАВЕТ (Европски систем 

осигурања квалитете у 

струковном образовању)  

Референтни алат за доносиоце политика који се заснива на 

циклусу квалитета од четири фазе који укључује утврђивање 

циљева и планирање, спровођење, оцјењивање и ревизију. 

Њиме се поштује неовисност националних влада и он 

представља добровољни систем који ће користити јавна тијела 

власти и друга тијела укључена у осигурање квалитета.   

ЕКО (Европски 

квалификациони оквир)  

заједнички европски референтни алат који служи као средство за 

превођење између различитих система образовања и 

оспособљавања и њихових разина. Циљ му је побољшати 

транспарентност, успоредивост и преносивост квалификација 
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широм Европе, промовишући мобилност радника и ученика и 

олакшавајући њихово цјеложивотно учење, како је утврђено у 

Препоруци 2008/Ц 111/01 Европског парламента и Савјета.  

  

ЕСЦО (вишејезичка  

у њему се утврђују и категоризују вјештине и компетенције, 

квалификације и  

класификација 

европских  

занимања који су важни за тржиште рада ЕУ и образовање и 

оспособљавање  

вјештина, компетенција,  на 25 европских језика. Систем осигурава профиле занимања из 

којих се виде  

квалификација и 

занимања)  

односи између занимања, вјештина, компетенција и 

квалификација. ЕСЦО је развијен у отвореном ИТ формату и свима 

је бесплатно доступан.  

с пословним настаном  

односи се на организацију или тијело које испуњава одређене 

националне услове (регистрација, изјава, објава итд.) на основу 

којих национално надлежно тијело може формално признати ту 

организацију или тијело. У случају неформалне групе младих 

људи, сматра се да правно пребивалиште правног заступника 

има истовјетне учинке за потребе бесповратних средстава 

програма Ерасмус+.  

Европасс  

Европас је портфолио од пет различитих докумената и 

електроничка мапа који би требали садржавати описе свих 

образовних постигнућа носилаца, службених квалификација, 

радног искуства, вјештина и компетенција, које је он с временом 

стекао. Ти документи укључују: Биографију Европас, Додатак 

дипломи, Додатак потврди и Путовницу Европаса за мобилност и 

Језичким пасош. Европас такође укључује и Европски пасош 

вјештина, једноставан електронски фолдер којим се помаже 

кориснику да изгради лични, модуларни инвентар својих 

вјештина и квалификација. Циљ је Европасса олакшати 

мобилност и побољшати повећати могућности за запослење и 

цјеложивотно учење у Европи.  

Европски план развоја  

За ВЕТ, школе и организације за образовање одраслих, документ 

у којем су наведене потребе установе/организације у смислу 

развоја квалитете и интернационализације те како ће се 

планираним европским активностима задовољити те потребе. 

Европски план развоја дио је обрасца захтјева за школе и 

организације за образовање одраслих које се пријављују у 

оквиру образовне мобилности из Кључне мјере 1.  

Европски НВО за младе  

НВО који: дјелује путем формално признате структуре, која се 

састоји од а) Европског тијела/секретаријата (подносилац 

захтјева) које барем годину дана има пословни настан у држави 

учесници у програму на дан подношења захтјева и националне 

организације/подружница у барем дванаест држава учесница у 

програму које имају законску везу с Европским 

тијелом/секретаријатом; 2) активна је у подручју младих и 
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спроводи активности којима се подржава спровођење подручја 

дјеловања стратегије ЕУ за младе; 3) укључује младе људе у 

управљачку структуру и водство организације.  

Виша сила  
Непредвиђена изузетна ситуација или догађај изван контроле 

учесника и који се није узрокован његовом грешком или немаром  

Спорт на локалном 

нивоу  

организовани спорт који на локалном нивоу практицирају 

спортисти аматери, као и спорт за све.  

Водитељ групе  

у пројектима мобилности за младе, водитељ групе одрасла је 

особа која се придружила младим људима који учествују у 

програму Размјене младих ради осигурања учинковитости учења 

(Youthpass), заштите и сигурности.   

Групе младих људи 

активне у подручју рада 

с младима, али не 

нужно у контексту 

организације младих 

(исто неформалне групе 

младих људи)  

група од најмање четверо младих људи која нема правну 

особност у складу с примјењивим националним правом, под 

условом да њихови представници могу у њихово име преузимати 

правне обавезе. Те групе младих људи могу бити подносиоци 

захтјева и партнери у неким мјерама програма Ерасмус+. У сврху 

поједностављења, оне се поистовјећују с правним особама 

(организацијама, установама итд.) у овом водичу и једнаке су 

организацијама учесницама у програму Ерасмус+ за активности у 

којима учествују. Група мора бити састављена од најмање 

четверо младих људи и њихова доб морала би бити у складу с 

укупном доби младих људи у програму (13 – 30). Изузетно и под 

условом да су сви млади малољетни, групу може заступати 

одрасла особа. На тај се начин групи младих (чији су сви чланови 

малољетни) омогућава да уз помоћ особе која ради с 

младима/тренера поднесе пријаву.  

Установа високог 

образовања  

било која врста установе високог образовања која, у складу с 

националним законодавством или праксом, нуди признате 

дипломе или друге признате високошколске квалификације, без 

обзира на назив тог тијела или било која установа која, у складу с 

националним законодавством или праксом, нуди струковно 

образовање или оспособљавање на терцијарној нивоу.    

  

Програм модернизације 

високог образовања  

стратегија Европске комисије којом се пружа подршка 

реформама држава чланица и придоноси циљевима Европе 

2020. у подручју високог образовања. Главна подручја реформе 

утврђена у новом програму сљедећа су: повећати број 

дипломаца у високом образовању; побољшати квалитету и 

важност оспособљавања учитеља и истраживача; пружити 

дипломантима знање и кључне преносиве компетенције које су 

им потребне за успјех у висококвалифицираним занимањима; 

пружити више прилика студентима за стицање додатних 

вјештина путем студирања или оспособљавања у иностранству и 

подстицати прекограничну сарадњу у циљу остваривања бољих 
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резултата у високом образовању; појачати „троугао знања" 

повезивањем образовања, истраживања и предузећа и створити 

учинковите механизме управљања и финансирања којима се 

подржава изврсност.   

Неформалне групе 

младих људи  

види претходну дефиницију „групе младих људи активне у 

подручју рада с младима, али не нужно у контексту организације 

младихˮ.  

Информално учење  

учење које произлази из свакодневних активности повезаних с 

послом, обитељи или слободним временом и које није 

организовано или структурирано у смислу циљева, времена или 

подршке у учењу; из ученикове перспективе може бити 

ненамјерно.  

Међународни  

у контексту програма Ерасмус+ односи се на активност која 

укључује барем једну државу учесницу у програму и барем једну 

партнерску државу.   

Проматрање на 

радном мјесту 

(практично радно 

искуство)  

кратак боравак у партнерској организацији у другој земљи у циљу 

оспособљавања путем посматрања свакодневног рада у 

организацији приматељици, размјене добре праксе, стјецања 

вјештина и знања и/или изградње дугорочног партнерства путем 

партиципативног проматрања.    

Здружени академски 

степен  

јединствена потврда о стеченом академском степену која се 

додјељује студенту по завршетку здруженог програма. Здружени 

академски степен морају потписати надлежна тијела двије или 

више установа учесница и мора бити службено признат у 

државама у којима се налазе установе учеснице.    

Здружени програм  

здружени студијски програми високог образовања (студиј или 

истраживање) који нуде најмање двије установе високог 

образовања. Здружени програми могу се спроводити на било 

којој нивоу високог образовања, преддипломској, дипломској 

или докторској. Здружени програми могу бити национални (тј. 

када су сва укључена свеучилишта из исте земље) или 

транснационални/међународни (тј. када су међу укљученим 

установама високог образовања представљане барем двије 

различите државе).   

Кључне компетенције  

основни скуп знања, вјештина и ставова које сви појединци 

требају за особно испуњење и развој, активно грађанство, 

социјалну укљученост и запошљавање, како је описано у 

Препоруци 2006/962/ЕЗ Европског парламента и Савјета  
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Образовна мобилност  

физичко пресељење у земљу која није земља боравишта како би 

се провело студирање, оспособљавање или неформално или 

информално учење; може имати облик стручне праксе, 

науковања, размјене младих, волонтирања, подучавања или 

учествовања у активности професионалног развоја и може 

укључивати припремне активности, попут оспособљавања на 

језику земље домаћина, као и активности слања, угошћавања те 

пратеће активности;  

Резултати учења  

тврдње о ономе што ученик зна, разумије или може учинити по 

завршетку образовног процеса, које су дефинисане у смислу 

знања, вјештина и компетенција.   

Цјеложивотно учење  

све опште образовање, струковно образовање и оспособљавање, 

неформално учење и информално учење предузето током 

цијелог живота које резултира унапређењем знања, вјештина и 

компетенција или учествовања у друштву у склопу личне, 

грађанске, културне, друштвене и/или са запошљавањем 

повезане перспективе, што укључује и пружање услуга 

савјетовања и усмјеравања.  

Уговор о 

мобилности/учењу  

Уговор између организације пошиљатељице и приматељице, те 

између особа које учествују у програму, у којем су утврђени 

циљеви и садржај периода мобилности како би се осигурала 

његова релевантност и квалитета. Организација прималац може 

га користити као основу за признавање периода проведеног у 

иностранству.  

 

Мјесец  у контексту програма Ерасмус+ и у сврху израчунавањеа 

бесповратних средстава, мјесец износи 30 дана.   

Неформално учење  

учење које се одвија планираним активностима (у смислу циљева 

и времена учења) у којима је присутан неки облик подршке у 

учењу (нпр. веза ученик ‒ учитељ), али које није дио система 

формалног образовања и оспособљавања.  

Профил занимања   
скуп вјештина, способности, знања и квалификација које су 

обично важне за одређено занимање.   

Студијски програми  

једног циклуса  

интегрисани/дуготрајни програми који завршавају дипломом 

првог или другог циклуса образовања и који се, у неким 

државама, још увијек могу лакше описати трајањем у годинама 

него бодовима. У већини тих земаља, програми изван првог 

циклуса болоњског програма налазе се у подручјима медицине, 

медицинске његе и породништва и у већини случајева 1-8 % 

студентске популације. Уобичајено трајање интегрираних 

програма за уређена занимања износи 300-360 ЕЦТС бодова/пет 

– шест година, овисно о предметном уређеном занимању.  

Отворена дозвола  

начин на који власник дјела даје дозволу свима да користе, 

дијеле и прилагођавају садржај. Са сваким је садржајем повезана 

једна дозвола. Отворена дозвола не представља пренос 
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ауторских права или права интелектуалног власништва (ИПР) и 

погодности.  

Отворена метода 

координације  

међувладина метода којом се пружа оквир за сарадњу држава 

чланица чије се националне политике тако могу усмјерити према 

одређеним заједничким циљевима; у оквиру Програма ОМЦ се 

примјењује на образовање, оспособљавање и младе.  

Учесници  

у контексту програма Ерасмус+ учесници су оне особе које су 

потпуно укључене у пројекат и, у неким случајевима, примају дио 

бесповратних средстава ЕУ намијењених за покривање трошкова 

учествовања (путовања и дневнице). У оквиру одређених мјера 

програма (тј. Стратешка партнерства), потребно је разликовати 

између ове категорије учесника (директни учесници) и осталих 

особа које су индиректно укључене у пројекат (нпр. циљне групе)   

Организација учесница  

свака организација или неформална група младих људи која 

учествује у  спровођењу пројеката програма Ерасмус+. Зависно од 

њихове улози у пројекту, организације учеснице могу бити 

подносилаци захтјева или партнери (који се називају и 

суподносилаци, ако су утврђени у тренутку подношења захтјева). 

У случају прихваћања пројеката, подносиоци постају корисници, 

а партнери могу постати сукорисници ако се пројекат финансира 

путем бесповратних средстава за више корисника.   

партнер (организација)  организација учесница укључена у пројекат, али нема улогу 

подносиоца.   

партнерске државе  

државе које не учествују у потпуности у програму Ерасмус+, али 

могу учествовати (као партнери или подносилаци захтјева) у 

одређеним мјерама програма. Попис партнерских држава 

програма Ерасмус+ налази се у Дијелу А овог водича у одјељку 

„Ко може учествовати у спровођењу програма Ерасмус+ ˮ.   

Партнерство  

споразум између групе установа и/или организација у 

различитим државама учесницама Програма о провођењу 

заједничких европских активности у подручју образовања, 

оспособљавања, младих и спорта или о успостављању формалне 

или информалне мреже у релевантном подручју попут 

заједничких образовних пројеката за ученике и њихове учитеље 

у облику размјене разреда и појединачне дугорочне мобилности, 

интензивних програма у високом образовању и сарадње између 

регионалних и локалних власти ради подржавања 

међурегионалне сарадње, укључујући и прекограничну сарадњу; 

може се проширити на установе и/или организације из земаља 

партнера с циљем јачања квалитете партнерства.  

Особе с ограниченим 

могућностима  

особе које наилазе на неке препреке које им онемогућују активан 

приступ образовању, оспособљавању и раду с младима. Детаљна 

дефиниција особа с ограниченим могућностима налази се у 

дијелу А овог водича „Равноправност и укључивост“.  
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Особе с посебним 

потребама  

Особа с посебним потребама је могући учесник чије је физичко, 

психичко или здравствено стање такво да његово/њено 

учествовање у пројекту или активности мобилности не би било 

могуће без додатне финансијске подршке.    

 

Државе учеснице у 

програму  

државе ЕУ и државе изван ЕУ које су основале националну 

агенцију и у потпуности учествују у програму Ерасмус+. Попис 

држава учесница у програму Ерасмус+ налази се дијелу А овог 

водича „Ко може учествовати у програму Ерасмус+ˮ.  

Пројекат  
Усклађен низ активности које се организују у циљу остварења 

утврђених циљева и резултата.  

Квалификација  

службени исход поступка оцјењивања и провјере који се стиче 

када надлежно тијело утврди да је појединац стекао резултате 

учења у складу са заданим стандардима.   

Организација прималац  

у оквиру неких активности програма Ерасмус+ (у првом реду 

активности мобилности), организација прималац је организација 

која прима једног или више учесника и организира једну или 

више активности пројеката Ерасмус+.   

Школа  

установа која пружа опште, стручно и техничко образовање на 

било којој нивоу, од предшколске до средњошколске. Молимо 

погледајте попис врста установа које се могу дефинирати као 

школе за сваку државу; за више информација обратите се 

националном агенцији у предметној држави.    

Организација 

пошиљалац  

у оквиру неких активности програма Ерасмус+ (у првом реду 

активности мобилности), организација пошиљалац је 

организација учесница која шаље једног или више учесница на 

активност у оквиру пројеката Ерасмус+.   

Квалификације кратког 

циклуса (или високо 

образовање кратког 

циклуса - СЦХЕ)  

у већини држава унутар првог циклуса у Квалификацијском 

оквиру за Европско подручје високог образовања (ИСЦЕД разина 

5). Оне обично додјељују око 120 ЕЦТС бодова у националном 

контексту и квалификацију која је призната на нижој нивоу од 

дипломе на крају првог циклуса. Неки програми су дужи од три 

године, али обично не дају више од 180 ЕЦТС бодова. У већини 

држава студенти могу искористити већину бодова стечених у 

програму СЦХЕ за наставак студија. Дескриптори кратког циклуса 

одговарају исходима учења разине 5  ЕКО-а.  

МСП (мала и средња 

предузећа)  

Предузећа (види претходно дефиницију) која запошљавају мање 

од 250 особа и чији годишњи промет не прелази 50 милиона ЕУР 

и/или немају годишњи биланс већу од 43 милиона ЕУР.   
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Социјално предузеће  

Предузеће које, без обзира на свој правни облик, који није 

наведено на уређеном тржишту у смислу тачке (14) члана 4. 

параграфа 1. Директиве  2004/39/ЕЗ, и које: 1) у складу са својим 

статутом, или другим оснивачким документом као примарни циљ 

има остварење мјерљивих, позитивних друштвених учинака, а не 

стицање добити за своје власнике, чланове и дионичаре, при 

чему предузеће: а) пружа иновативне услуге или робу која ствара 

социјални поврат и/или б) примјењује иновативну методу 

производње производа или услуга и тај начин производње 

утјеловљује његов социјални циљ; 2) поновно улаже своју добит 

у остварење примарног циља и има унапријед дефинисане 

поступке и правила за све околности у којима се добит дијели 

дионичарима и власницима како би се осигурало да се тиме не 

умањује примарни циљ; д) њиме се управља на предузетнички, 

одговоран и транспарентан начин, посебно укључивањем 

радника, клијената и/или заинтересованих страна на које утичу 

пословне активности.  

Особље  

особе које су укључене у образовање, оспособљавање или 

неформално учење младих, било на професионалној или 

добровољној основи, и може обухватати професоре, учитеље, 

водитеље оспособљавања, равнатеље школа, особе које раде с 

младима и ненаставно особље;  

Структурисани дијалог  

дијалог с младим особама и организацијама младих који служи 

као форум за стално заједничко промишљање о приоритетима, 

спровођењу и пратећим мјерама европске сарадње у подручју 

повезаном с младима.  

Трећи циклус  

Трећи ниво Квалификационог оквира за Европски простор 

високог образовања коју судоговорили министри образовања на 

састанку у Брегену у мају 2005. у оквиру болоњског процеса. 

Дескриптор трећег циклуса Квалификацијског оквира ЕХЕА-а 

одговара исходима учења за разину 8 ЕКО-а.  

Стручна пракса 

(распоред на рад)  

спровођење одређеног временског периода у предузећу или 

организацији у другој држави у циљу стицања посебних 

компетенција које су потребне на тржишту рада, ради стицања 

радног искуства и бољег разумијевања  
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–   
 

 економске и социјалне културе те државе.   

Транснационални  
односи се, ако није другачије наведено, на било коју мјеру која 

укључује барем двије државе учеснице у програму.    

Алати транспарентности 

и признавања Уније  

инструменти којима се помаже заинтересованим странама да 

разумију, цијене и признају резултате учења и квалификације 

широм Уније.  

Стручно образовање и 

оспособљавање (ВЕТ)  

Образовање и оспособљавање чији је циљ људима пружити 

знање, know-how, вјештине и/или способности потребне за 

одређена занимања или генерално на тржишту рада. За потребе 

пројеката Ерасмус +, нагласак на почетно или трајно струковно 

образовање и оспособљавање доступни су у оквиру мјера ВЕТ-а.   

  

  

Потврђивање 

неформалног и 

информалног учења  

поступак потврђивања који спроводи овлаштено тијело и којим 
потврђује да је особа стекла резултате учења у складу са 
стандардом и састоји се од сљедеће четири различите фазе:   
1. Утврђивање специфичних искустава особе кроз дијалог;  

2. Документација из које се виде искуства појединца;  

3. Формално оцјењивање тих искустава и  

4. Потврђивање резултата оцјене који могу довести до 

стицања дјелимичних или потпуних квалификација.  

Виртуелна мобилност  

низ активности потпомогнутих информационом и 

комуникационом технологијом, укључујући е-учење, 

организованих на институционалном нивоу, којима се остварују 

или олакшавају транснационална и/или међународна 

сарадничка искуства у контексту подучавања и/или учења.  

Учење на радном мјесту  

Врста учења која укључује стицање знања, вјештина и 

способности обављањем задатак у радном окружењу, на радном 

мјесту (као што је измјенично оспособљавање) или у установи за 

стручно образовање и оспособљавање  

Млади  
У контексту програма Ерасмус+, појединци између тринаест и 

тридесет година старости.  

Активност младих  

ваншколска активности (као што је размјена младих, 

волонтирање или оспособљавање младих) коју обавља млада 

особа, појединачно или у групи, посебно путем организација 

младих и коју обиљежава неформални приступ учењу.    

Особа која ради с 

младима  

значи запосленик или волонтер укључен у неформално учење 

који подржава младе у њиховом особном социопедагошком и 

професионалном развоју.  

Youthpass  

европски алат за побољшање признавања резултата учења 

младих људи и особа које раде с младима стечених 

учествовањем у пројектима који се подржавају у оквиру 

програма Ерасмус+. Youthpass се састоји од: а) потврда које могу 

добити учесници у неколико мјера програма; и б) утврђеног 

поступка којим се подржавају млади људи, особе које раде с 

младима и организације младих у размишљањима о резултатима 

учења стеченим у оквиру пројеката Ерасмус+ у подручју младих и 
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      Vodičprograma  

неформалног образовања. Youthpass је дио стратегије Европске 

комисије чији је циљ побољшати признавање неформалног и 

информалног учења и рада с младима у Европи и изван ње.    

   

ПРИЛОГ IV – КОРИСНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И КОНТАКТ ПОДАЦИ  

КОРИСНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

Назив  Линк  

Мјерила и 

показатељи 

стратегија 

Европа 2020. и 

ЕТ 2020.   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal.europe_2020_indicators/headline 
  

 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/educatio
n_training 
 

Анализа 

образовања 

(обухвата 

ЕЦеЦ, школе, 

младе и 

високо 

образовање те 

многа посебна 

образовна 

подручја)  

http://eacea.ec.europa.eu/education/euridice  

Анализа 

образовања и 

оспособљавањ

а; обухвата сва 

подручја  

http://www.oecd.org/education/  

Анализа 

образовања и 

оспособљавањ

а; обухвата сва 

подручја  

https://en.unesco.org/  
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.asph  
  

Предложак 

Додатка 

дипломи  

http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm  

Водич за 

кориснике за 

ЕЦТС   

http://ec/europa/eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal.europe_2020_indicators/headline
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_training
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_training
http://eacea.ec.europa.eu/education/euridice
http://www.oecd.org/education/
https://en.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.asph
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
http://ec/europa/eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
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ЕЦВЕТ  

  
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm   
  
http://www.ecvet-team.eu  

Предузетничко 

образовање: 

Водич за 

наставнике  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/files/education/entredu-manual-

fv_en.pdf  

ЕQАВЕТ  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm   

Платформа за 

ширење 

података и 

информација о 

програму 

Ерасмус+   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  

ЕСЦО  http://ec.europa.eu/esco  

Панорама 

вјештина ЕУ   
http://euskillpanorama.cedefop.europa.eu  

Почетна 

страница 

Европаса   

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home  

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://www.ecvet-team.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/files/education/entredu-manual-fv_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/files/education/entredu-manual-fv_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/esco
http://euskillpanorama.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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Европски 

програм за 

образовање  

одраслих и 

недавне 

промјене 

политике   

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm  

Показатељи и 

мјерила – 

Монитор 

образовања  

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm  

Показатељи и 

мјерила – 

Службени 

документи  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicatorsbenchmarks_en/htm  

Књижница 

кључних 

докумената о 

спорту  

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  

Главни 

документи 

Европске 

политике за 

младе 

(укључујући 

обновљени 

оквир за 

Европску 

сарадњу у 

подручју 

младих)  

http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm  

Главне 

иницијативе 

политике и 

резултати у 

образовању и 

оспособљавању 

од 2000. – 

Развој политика 

за школско 

образовање   

http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_en.htm  

 

Главне 

иницијативе 

политике и 

резултати у 

образовању и 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicatorsbenchmarks_en/htm
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm


  
  

 

    

оспособљавању 

од 2000. – 

Реформа 

високог 

образовања  

Отварање 

образовања – 

Иновативно 

подучавање и 

учење за све 

путем нових 

технологија и 

отворе- 

них образовних 

садржаја  

Цом(2013)654  

http://ec.europa.eu/education/newtech/ 

   

Поновно 

промишљање 

образовања – 

улагање у 

вјештине за 

боља 

социоекономска 

постигнућа  

  

http://eur-lex.evropa.eu/legalcon- 
tent/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bf 
T8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669  
  

http://ec.evropa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm  

Подршка за раст 

и радна мјеста – 

програм за 

модернизацију 

система високог 

образовања у 

Европи   

http://eur- 

lex.evropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF  

Иницијатива за 

стандардизацију 

– стратешка 

визија 

европских 

стандарда: 

напредовање с 

циљем 

унапређења и 

убрзања 

одрживог 

развоја 

европске 

економије до 

2020.  

http://eurlex.evropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:EN:PDF  

http://ec.europa.eu/education/newtech/
http://ec.europa.eu/education/newtech/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF
http://eur/
http://eur/
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Комуникација 
из Бругеса о 
бољој 
европском 
сарадњи у 
струковном 
образовању и 
оспособљавању 
у периоду 2011. 
– 2020.    
  

http://ec.evropa.eu/education/brugecomm/  

Према бољој 

сарадњи и 

усклађености у 

образовању за 

предузетништво   

http://ec.evropa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/education-

training-entrepreneurship/reflectionpanels/files/entr_education_panel_en.pdf  

Најважнија 

иницијатива 

Млади у 

покрету  

http://evropa.eu/youthonthemove/index_en.htm  

  

Почетна страница Youthpass  https://www.youthpass.eu   

   

http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/reflection-panels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
https://www.youthpass.eu/
https://www.youthpass.eu/


  
  

 

    

ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ   

  

Европска комисија – Главна управа за образовање и културу (ГУ ЕАЦ) 
http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

  

  

Европска комисија – Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну 

дјелатност и културу 

(ЕАЦЕА) http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php  

  

Националне агенције http://ec.europa.eu/erasmus-plus   

  

  

   

http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na

