
PREDSTAVITEV NOVEGA  

EVROPSKEGA PROGRAMA  



14.7 mrd € 

2014-2020 

5 mil oseb 



CILJI 

• Evropa 2020 

– dvig deleža visokošolsko izobraženih (32 %  40 %) 

– znižanje deleža osipnikov (14 % pod 10 %) 

• Strategija ET 2020 

• Evropski okvir sodelovanja na področju mladine 
2008-2018 

• Evropski delovni načrt športa 

• mednarodna dimenzija aktivnosti (VŠ in mladina) 
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CILJI 

• več možnosti za dijake in študente 

• dvig kakovosti v vseh sektorjih izobraževanja in 
usposabljanja preko mobilnosti zaposlenih in 
strateških partnerstev 

• medsektorska strateška partnerstva in raba IT 

• nove inovativne akcije za dvig zaposljivosti in 
podjetnosti 

• nove poti, kako izzvati spremembe v politiki 
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Poenostavitev 

• poenotenje – en Vodnik za prijavitelje 

• uporabniku prijazne e-prijavnice in e-poročanje 

• vsa mobilnost preko institucij 

• poenostavljen in poenoten način izračuna dotacij 
(stroški na enoto – unit costs) 

• programske / partnerske države 

• večja vloga nacionalnih agencij 
– večja odgovornost za zagotavljanje kakovosti 

– večja odgovornost za širjenje in uporabo rezultatov 
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Upravičene institucije/organizacije 

• VSE SODELUJOČE ORGANIZACIJE morajo 
biti registrirane v enotnem 
registracijskem sistemu in imeti t.i. PIC 
kodo (Participant Identification Code, 7. 
okvirni program) 

• Unique Registration Facility  PIC koda 

• Posebna vstopna stran za Erasmus+ 
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Razpis Erasmus+ 2014 – Razpoložljiv proračun 



• Programske države  

• EU 28 

• EFTA/EEA 

• kandidatki: Turčija in 
Makedonija (FYROM) 

• Švica 

• Partnerske države: 

• Sosednje države: 
– vzhodno partnerstvo 

(AM, AZ, BY, GE, MD, UA) 

– Južno-mediteranske 
države (DZ, EG, IL, JO, LB, 
LY, MA, PS, SY, TN) 

– Zahodni Balkan (AL, BA, 
UNMIK, ME, RS) 

– Rusija 

• Ostale države sveta 
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Države, ki sodelujejo v Erasmus+ 



KLJUČNA AKTIVNOST 1 

Učna mobilnost 
posameznikov 
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KA1 Ključna aktivnost 1 (Key Action 1) 

• Projekti mobilnosti za VŠ & VSŠ študente in 
zaposlene (predavatelje in osebje) – bivši 
VŢU podprogram Erasmus 

• Skupni magistrski študijski programi* - bivši 
Erasmus Mundus, Akcija 1a 

• Jamstvena shema posojil za magistrski študij 
(v drugi programski drţavi) – novost 
Erasmus+ 

 

 

 



KA1: Projekti mobilnosti za VŠ & VSŠ 

študente in zaposlene  

•VŠ & VSŠ nosilka Erasmus listine za visoko šolstvo 

(ECHE – zaveza h kakovosti) 

•Medinstitucionalni (bilateralni) sporazum 

•Študentje (credit mobility) za namen študija ali 

(delovne) prakse (12 – 12 – 12) 

•Diplomanti za namen pripravništva (max. 12 – 

odštevanje!) 

•Zaposleni za namen poučevanja* ali usposabljanja 



Financiranje (dotacije) 
• Zaprosi institucija pri nacionalni agenciji CMEPIUS 

• E-prijava na voljo v februarju 2014 

• Trajanje projekta: 16 ali 24 mesecev 

 

• za študente (vključno s “sveţimi” diplomanti) 

• za zaposlene (vključno z vabljenimi predavatelji) 

• za organizacijo mobilnosti  

 

ROK za oddajo vlog za Razpis Erasmus+ 2014 je 17. 
marec 2014 12.00 (CET). 

Ni vsebinskega ocenjevanja vlog. 

 



KA1: Nacionalni konzorcij za 

mobilnosti 
• Koordinator in partnerji (vsaj 3 članice in vsaj 2 od tega 

nosilki ECHE pošiljateljici iz iste programske drţave) 

• Vse oblike mobilnosti za študente in zaposlene 

• Konzorcij nosilec “Certifikata za mobilnosti” velja 3 leta* 

• Posamezna VŠ & VSŠ je lahko partnerica v večih 
konzorcijih 

 

ROK za oddajo vlog za Razpis Erasmus+ 2014 je 17. 
marec 2014 12.00 (CET). 

Vsebinsko ocenjevanje vlog. 

 

 



 

 

KA1: Skupni magistrski študijski programi 

 
• (Integriran) mednarodni skupni študijski program 

• Orodje za implementacijo točk bolonjskega procesa 

(internacionalizacija, skupne diplome, zaposljivost) 

• privlačnost EHEA 

• Akademska odličnost in organizacijska kakovost  

• Konzorcij ECHE nosilk, partnerskih univerz in ostalih 

organizacij 

• T.i. degree mobility s privlačnimi štipendijami 

 

 

 



KA1: Izvedba in financiranje JMD 

• Dotacija za 4 do 5 let (pripravljalno leto in 3 vpisane 
generacije/edicije študentov) z moţnostjo obnovitve: 

 

- Štipendije za študente (med 13 in 20 na generacijo). 

- Finančni prispevek za organizacijo in koordinacijo 
vključno z dotacijami za vabljene predavatelje (vsaj 4 na 
edicijo) 

• Centralizirana akcija (prijava na EACEA v Bruslju) 

 

ROK za oddajo vlog za Razpis Erasmus+ 2014 je 27. 
marec 2014 12.00 (CET). 

 



KA1: Jamstvena shema posojil za 

magistrski študij 

• Posojila pod ugodnimi pogoji bodočim magistrskim 
študentom za celoten študij v eni od programskih držav 
(NE matični!) 

• Visokošolske institucije: pritegniti magistrske študente 
na plačljive magistrske študijske programe 

• Upravitelj: Evropski investicijski sklad (EIF del EIB) 
• Neposredne izvajalke/posojilodajalke: na razpisu 

izbrane banke programskih držav 
• Začetek predvidoma* s študijskim letom 2014/15 
• Podrobnih informacij še ni na voljo. 

 



KLJUČNA AKTIVNOST 2 

Sodelovanje za inovacije 
in dobre prakse 
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KA2 – Strateška partnerstva: namen 

• projekti razvoja, prenosa in/ali uvajanja inovativnih praks s 
področja: 
– kakovosti in ustreznosti 
– ključnih kompetenc 
– odzivov na potrebe trga dela 
– širjenja uporabe inovativnih praks 
– krepitve mednarodnega sodelovanja organizacij 
– strokovnega razvoj predavateljev 
– strateškega razvoja organizacij 
– pravičnosti in dostopnosti izobraževalnih sistemov 
– podjetništva in aktivnega državljanstva 
– kariernega svetovanja 
– uporabe referenčnih orodij 

 



KA2 – Strateška partnerstva: struktura 

• projekti:   

• vsaj 3 organizacij iz 3 programskih držav 

• trajanje: 2 ali 3 leta 

• en ali več sektorjev 

• rok: 30. april 2014, 12:00 bruseljski čas 

• način prijave: izključno elektronski (PIC koda) 

• dotacija: pavšal + zneski na enoto 

• najvišja možna dotacija: do 150.000,00 €/leto 



KA2 – Koalicije znanja: namen 

• sodelovanje HE, podjetij in okolja za: 
– nove pristope k izobraževanju 

– spodbujanje podjetništva pri zaposlenih v HEI in 
podjetjih 

– krepitev izmenjave, pretoka in ustvarjanja znanja 

• ključne lastnosti: 
– inovativnost 

– trajnost 

– učinek 



KA2 – Koalicije znanja: struktura 

• vsaj 6 organizacij 

• vsaj 3 države 

• vsaj 2 HEI in vsaj 2 podjetji 

• trajanje: 2 ali 3 leta 

• rok: 3. aprila 2014, 12:00 bruseljski čas 

• način prijave: izključno elektronski (PIC koda) 

• dotacija: zneski na enoto 
• najvišja možna dotacija za 2 leti: do 700.000,00 € 

• najvišja možna dotacija za 3 leta: do 1.000.000,00 € 

 



KA2 – Koalicije sektorskih spretnosti: namen 

• področje poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja 

• mednarodni projekti ustvarjanja novih, 
sektorsko specifičnih programov PIU za: 
– definiranje veščin specifičnih za nek sektor 

– oblikovanje skupnih izobraževalnih programov 

– izvajanje skupnih izobraževalnih programov 

• lahko vključujejo tudi mobilnost 
učencev/študentov in osebja 



KA2 – Koalicije sektorskih spretnosti: struktura 

• 3 programske države 
• 9 organizacij: 

– vsaj ena PIU izobraževalna organizacija 
– vsaj ena organizacija, ki predstavlja sektor 
– vsaj en predstavnik sistema PIU 

• trajanje: 2 ali 3 leta 
• rok: 3. april 2014 
• projekt lahko naslavlja le en sektor 
• način prijave: izključno elektronski (PIC koda) 
• dotacija: zneski na enoto 
• najvišja možna dotacija za 2 leti: do 700.000,00 € 
• najvišja možna dotacija za 3 leta: do 1.000.000,00 € 



KA2 – Krepitev zmogljivosti na področju 
mladih: namen 

• krepitev sodelovanja med programskimi in 
partnerskimi državami na področju mladine 

• boljše priznavanje mladinskega dela, 
neformalnega učenja in prostovoljstva 

• razvoj neformalne učne mobilnosti na 
regionalnem in mednarodnem nivoju 

 



KA2 – krepitev zmogljivosti na področju 
mladih: struktura 

• HEI le kot partnerji 
• 3 organizacije iz 3 držav 
• vsaj 1 programska in 1 partnerska država 
• trajanje: 9 mesecev do 2 leti 
• roka: 3. april 2014 in 2. september 2014 
• za posamezne mobilnosti veljajo posebni pogoji 
• način prijave: izključno elektronski (PIC koda) 
• dotacija: 80% upravičenih stroškov + zneski na 

enoto 
• najvišja možna dotacija: do 150.000,00 € 



KLJUČNA AKTIVNOST 3 

Reforma politik 
izobraževanja 
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KA3 – PODPORA POLITIKI 
centralizirane aktivnosti 

1. Znanje s področja izobraževanja, 
usposabljanja in mladine 

2. Iniciative 

3. Podpora Evropskim orodjem 

4. Sodelovanje z mednarodnimi institucijami 

5. Dialog z deležniki, promocija politik in 
programa 
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JEAN MONNET 
centralizirana aktivnost 

• Že od 1989, prisoten v 76 državah po svetu, 
okrog 800 univerz ponuja JM programe 

• Cilji nespremenjeni že od 1989 
– opremiti študente z znanjem o EU vsebinah 

– vzpodbujati poučevanje in raziskovanje o EU 

– negovati dialog med EU in visokim šolstvom po 
svetu 

• Sofinanciranje 6 določenih institucij 

• PROJEKTI 
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ŠPORT 
centralizirana aktivnost 

• šport omenjen v Lizbonski pogodbi (2009) 

• pripravljalne aktivnosti zadnji 2 leti (6-10 mil € letno) 

• Erasmus+ Šport ≈ 30 mil € letno 

• pričakovano (do 2020): 
– 500 projektov z 2500 partnerjev (mreže, priročniki dobrih 

praks, konference/delavnice, moduli usposabljanja 

– 60 evropskih ne-profitnih športnih dogodkov (tekmovanja 
z vsaj 15 programskimi državami) 

• financiranje – največ 80% dejanskih upravičenih 
stroškov 
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POMEMBNO 

• Razpis 

– www.erasmusplus.si 

– www.cmepius.si  

– erasmusplus@cmepius.si 

– PIC koda  tehnicna.pomoc@cmepius.si 

ROKI 

• KA1: 17. marec 2014 ob 12:00 bruseljski čas 

• KA2: 30. april 2014 ob 12:00 bruseljski čas 
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Pa še to… 

• AKTUALNO za visoko šolstvo: 
• ROK: 17. februar 2014, CMEPIUS: NFM II, Projekti mobilnosti v visokem 

šolstvu in Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu 

• ROK: 3. marec 2014, EACEA: Erasmus Mundus Akcija 2 (Partnerstva za 
mobilnosti) 

• ROK: 15. maj 2014, EACEA in vlade ICI držav Avstralija, Japonska, Republika 
Koreja: Projekti mobilnosti (JMP) in projekti skupnih študijskih programov 
(JDP)  

• 4. april 2014, Ljubljana, EURAXESS – Raziskovalci v gibanju „Road Show“ 
(Obzorje 2020) 


