
PREDSTAVITEV NOVEGA  

EVROPSKEGA PROGRAMA  



Potek predstavitve: 

• Predstavitev programa Erasmus + (40 min) 
– Splošni del programa 

– Ključne aktivnosti (KA1, KA2, KA3) 

• Predstavitev primerov dobrih praks (20 min): 
– Šolski center Postojna: 

• Primera projektov LDV Mobilnosti (dijaki, učitelji) 

– Srednja šola za oblikovanje Maribor: 
• Primer projekta: Create IN (LDV prenos inovacij) 

• Vprašanja (15 min) 

2 



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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http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:sl:PDF
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/3_OGLEDALO/2_Publikacije/Prenovljeni_okvir_brosura_final.pdf
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/3_OGLEDALO/2_Publikacije/Prenovljeni_okvir_brosura_final.pdf
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/3_OGLEDALO/2_Publikacije/Prenovljeni_okvir_brosura_final.pdf
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/3_OGLEDALO/2_Publikacije/Prenovljeni_okvir_brosura_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:162:0001:0005:sl:PDF


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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SHEMA 
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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) 

• večja vloga nacionalnih agencij 

– večja odgovornost za zagotavljanje kakovosti 

– večja odgovornost za širjenje in uporabo rezultatov 

 
7 

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/EPlus2014_Vodnik_EN.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


PROGRAMSKE države 

(Programme countries) 

• države članice EU (EU28) 

• Norveška 

• Islandija 

• Lihtenstein 

• Turčija 

• Švica 

• FYRoM 

 

PARTNERSKE države 
(Partner countries) 
• države sosede EU (regije 1 

do 4) 
– Zahodni Balkan  
– Vzhodna Evropa  
– Južni Mediteran  
– Ruska federacija 

• druge države (regije 5 do 
12)  

• posebni finančni 
instrumenti 
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Sodelujoče države 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm


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 

• Priročnik 
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http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/ERAPLUS14/doc/Erasmus  URF manual v.1.1.pdf


KLJUČNA AKTIVNOST 1 

Učna mobilnost 
posameznikov 
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SHEMA 
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Aktivnosti 

 

MOBILNOST DIJAKOV  

 – z namenom praktičnega usposabljanja 

 

MOBILNOST OSEBJA  

 – z namenom poučevanja 

 – z namenom usposabljanja 
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Mobilnost dijakov 

Namen:  praktično usposabljanje 

- Trajanje: 2 tedna do 12 mesecev 

- Udeleženci:  

• dijaki poklicnih šol 

• vsi, ki so zaključili poklicno izobraževanje (v roku 
enega leta po zaključku)  
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Mobilnost osebja 

Namen:  - poučevanje  

  - usposabljanje 

- 2 dni do 2 meseca 

- vsi, ki so v organizacijah (aktivnih na področju 
PIU) zadolženi za izvajanje izobraževanja in 
usposabljanja (učitelji, trenerji, svetovalci, 
mentorji, koordinatorji mednarodnih 
mobilnosti, osebje, ...) 
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Kdo je lahko prijavitelj 

 
- organizacija, ki zagotavlja PIU  
 - srednje poklicne, strokovne in tehniške šole  
    (vpis v Razvid) 
 - javni zavodi po 28. členu ZOFVI 
    (CPI, Zavod za šolstvo, ACS, Šola za ravnatelje, ...) 
 
- koordinator nacionalnega konzorcija 
 konzorcij sestavljajo vsaj 3 organizacije, aktivne na 
 področju PIU iz iste države 
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Kdo lahko sodeluje 

Kot partner v projektu lahko sodeluje:  

- katerakoli javna ali zasebna organizacija, 
aktivna na področju poklicnega izobraževanja 
(vpis v Razvid) 

- katerakoli javna ali zasebna organizacija, 
aktivna na trgu dela ali na področju 
izobraževanja, usposabljanja in mladih 
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Število sodelujočih 
organizacij 
• najmanj 2 organizaciji 

(pošiljateljica in 
prejemnica) iz dveh 
različnih držav 

 

Trajanje projektov 
 

• 1 do 2 leti 
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Financiranje 

• Stroški na enoto 
– potni stroški – dotacija glede na oddaljenost 

destinacije/udeleženca 
– namestitev - dotacija za posameznika (na dan/mesec) 
– organizacija mobilnosti - dotacija organizaciji 

prijaviteljici glede na število mobilnosti 
– jezikovna podpora (dotacija na udeleženca za 

mobilnosti, daljše od enega meseca) 

• Realni stroški 
– posebne potrebe 
– posebni stroški (viza, dovoljenje za bivanje ipd.) 

 
18 



ROK ZA ODDAJO VLOGE  
 
 

 

17. 3. 2014 ob 12:00 
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eTwinning 

je poseben del programa Erasmus+, ki ga usklajuje Evropsko šolsko omrežje 
(European Schoolnet) v imenu Evropske komisije. 

 
• Namen: spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij (IKT) pri pouku na ravni 

OŠ, SŠ in vrtcev s pomočjo neformalnih “on-line” šolskih projektov. 
 

• eTwinning portal združuje 230.000 učiteljev, 115.000 šol iz 32 evropskih 
držav. 
 

•  Dosegljiv je na www.etwinning.net v 24 jezikih (tudi SI) in nudi: 
 

Iskanje partnerjev  
Spletne projekte (brezplačna orodja za njihovo izvajanje) 
Varno vitrualno delovno okolje 

Udeležbo učiteljev na mednarodnih delavnicah (PDW) 

PRIZNAVANJE in nagrajevanje (Znak kakovosti, nacionalne in evropske nagrade) 

 
 
 

 

 

 

http://www.etwinning.net/


eTwinning v 2013 

Število novih registracij učiteljev: 257 (od skupno 
1219 registriranih učiteljev) 

Število novih registracij šol: 62 (od skupno 499 
registriranih šol) 

Število registriranih projektov: 199 (84 s 
slovenskim ustanoviteljem) 
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KLJUČNA AKTIVNOST 2 

Sodelovanje za inovacije 
in dobre prakse 
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KLJUČNA AKTIVNOST 2 

Akcije znotraj aktivnosti: 

• STRATEŠKA PARTNERSTVA na področju 
izobraževanja, usposabljanja in mladih 

• KOALICIJE ZNANJA 

• KOALICIJE SEKTORSKIH SPRETNOSTI 

• KREPITEV ZMOGLJIVOSTI NA PODROČJU 
MLADIH 
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SHEMA 
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Erasmus+ 
KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Možnost sodelovanja z namenom 

implementacije inovativnih rešitev, ki 

vodijo do visoko kakovostnega 
poučevanja, učenja, mladinskega 

sodelovanja, modernizacije institucij in 

socialnih inovacij. 
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VŽU 

– LDV PAR 

– LDV TOI 

– LDV DOI 

– Mreže 

• pri PAR prijava vsakega 
partnerja ločeno 

• točno določen tip 
projekta 

Erasmus+ 

– KA2  
• VET 

• prijava koordinatorja za 
cel projekt v svoji državi 

• ni točno določenih 
aktivnosti v projektih 
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VŽU … >> Erasmus+ 



Erasmus+ za PIU 
KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

 

• Glavne aktivnosti: 
• izmenjava dobrih praks in inovacij v ponudbi PIU, orientacije in 

svetovanja 
 
• razvoj in izdelava novih učnih materialov in metod v PIU 
 
• negovanje strukturiranega in dolgoročnega sodelovanja med 

institucijami PIU z deležniki (zasebna podjetja, socialni partnerji, 
lokalnimi upravami, NGOi) 

 
• medsektorsko sodelovanje za povezovanje in delitev znanja med 

različnim formalnim in neformalnim izobraževanjem in 
usposabljanjem 
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Erasmus+ za PIU 
KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA  

• MOBILNOST v STRATEŠKIH PARTNERSTVIH 

– Kratkoročne izmenjave dijakov/vajencev (5 do 60 
dni) 

– kratkoročna skupinska usposabljanja zaposlenih ( 
5 do 60 dni) 

– kombinirana mobilnost (dejanska manj kot 60 
dni + virtualna) – SAMO dijaki/vajenci 
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Erasmus+ za PIU 
KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA  

30 

KDO LAHKO SODELUJE? Prijavitelj: katerakoli javna ali privatna 

organizacija ustanovljena v programski 

državi 

Partner: katerakoli javna ali privatna 

organizacija ustanovljena v programski ali 

PARTNERSKI državi 

KDO PRIJAVI IN KAM? Prijavitelj prijavi projekt v imenu vseh 

partnerskih organizacij v svoji državi. 

ŠTEVILO SODELUJOČIH ORGANIZACIJ? V projektu morajo sodelovati vsaj 3 

organizacije iz 3 različnih držav (Programme 

Countries). 

TRAJANJE PROJEKTA 2 ali 3 leta (trajanje projekta se določi v fazi 

prijave) 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 30. april 2014 ob 12h (oddaja vloge preko 

spleta) 



Erasmus+  
KA 2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

• KRITERIJI IZBORA 

– RELEVANTNOST (30 točk) 

– KAKOVOST PROJEKTA (20 točk) 

– KAKOVOST PROJEKTNE SKUPINE (20 točk) 

– UČINEK IN ŠIRJENJE (30 točk) 

• Pogoj za sofinanciranje projekta je 60 točk. 

• Vsaj 50 % pri vsakem kriteriju!! 
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Erasmus+ 
KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Aktivnosti/financiranje v projektu strateška partnerstva: 

- največ 150.000 EUR/leto – 450.000 EUR na projekt 
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Upravičeni stroški Zneski: 

Projektno vodenje/izvedba projekta 
(Project managent and 
implementation) 

Za koordinatorja:  
500 EUR/mesec Maksimalno:  

2750 EUR/mesec 
Za ostale org.:  
250 EUR/mesec 

Projektni sestanki  
(Transnational project meetings) 

Za razdaljo med 100 in 1999 km: 
575 EUR/udel. na sestanek Maksimalno: 

23.000 EUR/leto 

Za razdaljo nad 2000 km:  
760 EUR/udel. na sestanek 



KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 
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Upravičeni stroški Znesek 

Stroški dela  
(Intellectual outputs) 

Zneski po državah - glede  na vrsto dela (upravitelj, 
raziskovalec, učitelj, tehnično osebje, 
administrativno,…).  
Glejte tabelo A v Vodniku, str. 105. 

Organizacija množičnih dogodkov  
(Multiplier events) 

100 EUR/udeleženca  
(iz države org.) Maksimalno: 

30.000 EUR/leto 200 EUR/udeleženca  
(iz drugih držav) 

Drugi izredni stroški  
(Exceptional costs) 75% upravičenih stroškov 

Maksimalno: 
50.000 EUR/projekt 

Podpora za osebe s posebnimi 
potrebami 100% upravičenih stroškov 

Financiranje mobilnosti Potni stroški, dnevnice, jezikovna podpora 



Erasmus+ 
KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA  

NAČIN PRIJAVE 

PIC koda organizacije = pogoj za prijavo 

• poenoteno prijavljanje – en projekt, ena prijava, 
odda jo koordinator v svoji državi 

• elektronska prijava  

• poenoten selekcijski postopek – evropski 
elektronski sistem vrednotenja vlog 

• NI VEČ nacionalnih administrativnih/vsebinskih 
prioritet 
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Financiranje (decentraliziranje akcije) 
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KA 2 – Koalicije znanja (Knowledge Alliance) 

 CENTRALIZIRANA AKTIVNOST 
 
Kaj je to? 
Mednarodno, strukturirano sodelovanje med podjetji in visokošolskimi 
institucijami z namenom razvijanja inovativnih načinov kreiranja in 
deljenja znanja. 
 
Namen: 
- Razvoj novih, inovativnih pristopov k učenju in poučevanju 

(multidisciplinaren kurikul, prilagojen potrebam trga dela) 
- Podpora podjetnosti in podjetniški naravnanosti za študente in 

osebje 
- Omogočiti pretok in izmenjavo znanja ter njegovo so-ustvarjanje. 
- Aktivnosti v podjetjih in njihovo vključevanje v učni proces 
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KA 2 – Koalicije znanja (Knowledge Alliance) 
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KDO LAHKO SODELUJE? Prijavitelj: katerakoli javna ali privatna 

organizacija ustanovljena v programski 

državi 

Partner: katerakoli javna ali privatna 

organizacija ustanovljena v programski ali 

PARTNERSKI državi 

KDO PRIJAVI IN KAM? Prijavitelj prijavi projekt v imenu vseh 

partnerskih organizacij na Izvršno agencijo. 

(http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php)  

ŠTEVILO SODELUJOČIH ORGANIZACIJ? V projektu morajo sodelovati vsaj 6 

organizacije iz vsaj 3 različnih držav 

(Programme Countries). Od tega vsaj 2 

podjetji in 2 visokošolski organizaciji. 

TRAJANJE PROJEKTA 2 ali 3 leta (trajanje projekta se določi v fazi 

prijave) 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 3. april 2014 ob 12h 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php


Erasmus+ 
KA2 – Koalicije znanja 

Aktivnosti/financiranje v projektu strateška partnerstva: 
- največ 700.000 EUR za dvoletni oz.  
- največ 1.000.000 EUR za triletni projekt 
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Upravičeni stroški Zneski: 

Izvajanje projekta  
(Implementation support) 

Stroški dela. Zneski po državah - glede  na vrsto dela 
(upravitelj, raziskovalec, učitelj, tehnično osebje, 
administrativno,…).  
Glejte tabelo A v Vodniku, str. 115. 

Potni stroški 
(Travel costs) 

- Za razdaljo med 100 in 1999 km: 275 EUR/udel.  
- Za razdaljo nad 2000 km: 360 EUR/udel.  

Stroški bivanja 
(Subsistance costs) 

Osebje: 
- do 14 dni aktivnosti: 100 EUR/dan/udeleženca 
- med 15 in 60 dni aktivnosti: 70 EUR/dan/udeleženca 
Študenti: 
- do 14 dni aktivnosti: 55 EUR/dan/udeleženca 
- med 15 in 60 dni aktivnosti: 40 EUR/dan/udeleženca 



 
KA 2 – Koalicije sektorskih spretnosti  

(Sector Skills Alliances) 
 CENTRALIZIRANA AKTIVNOST 

 
Kaj je to? 
Mednarodni projekti ustvarjanja novih, sektorsko specifičnih 
programov PIU za: 

– definiranje veščin specifičnih za nek sektor 
– oblikovanje, izvajanje  skupnih izobraževalnih programov 

 
Namen: 
- posodobitev PIU in izkoristiti njegov potencial 
- krepiti izmenjave znanja in praks ponudniki PIU ter trgom dela 
- omogočiti mobilnost, medsebojno zaupanje in povečanje priznavanja 

kvalifikacij na evropski ravni 
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KDO LAHKO SODELUJE? Prijavitelj: katerakoli javna ali privatna 

organizacija ustanovljena v programski 

državi 

Partner: katerakoli javna ali privatna 

organizacija ustanovljena v programski ali 

PARTNERSKI državi 

KDO PRIJAVI IN KAM? Prijavitelj prijavi projekt v imenu vseh 

partnerskih organizacij na Izvršno agencijo. 

(http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php)  

ŠTEVILO SODELUJOČIH ORGANIZACIJ? V projektu morajo sodelovati vsaj 9 

organizacije iz vsaj 3 različnih držav 

(Programme Countries). Posebnosti (!!!) 

TRAJANJE PROJEKTA 2 ali 3 leta (trajanje projekta se določi v fazi 

prijave) 

ROK ZA ODDAJO VLOGE ??? 

 
KA 2 – Koalicije sektorskih spretnosti  

(Sector Skills Alliances) 
 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php


Erasmus+ 
KA2 – Koalicije sektorskih spretnosti  

Aktivnosti/financiranje v projektu strateška partnerstva: 
- največ 700.000 EUR za dvoletni oz.  
- največ 1.000.000 EUR za triletni projekt 
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Upravičeni stroški Zneski: 

Izvajanje projekta  
(Implementation support) 

Stroški dela. Zneski po državah - glede  na vrsto dela 
(upravitelj, raziskovalec, učitelj, tehnično osebje, 
administrativno,…).  
Glejte tabelo A v Vodniku, str. 126. 

Potni stroški 
(Travel costs) 

- Za razdaljo med 100 in 1999 km: 275 EUR/udel.  
- Za razdaljo nad 2000 km: 360 EUR/udel.  

Stroški bivanja 
(Subsistance costs) 

Osebje: 
- do 14 dni aktivnosti: 100 EUR/dan/udeleženca 
- med 15 in 60 dni aktivnosti: 70 EUR/dan/udeleženca 
Študenti: 
- do 14 dni aktivnosti: 55 EUR/dan/udeleženca 
- med 15 in 60 dni aktivnosti: 40 EUR/dan/udeleženca 



KLJUČNA AKTIVNOST 3 

Reforma politik 
izobraževanja 
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KA3 – PODPORA POLITIKI 
centralizirane aktivnosti 

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 – maks. 80% dejanskih upravičenih 
stroškov 

• prioritete (integriteta športa, upravljanje, 
prostovoljstvo)  
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POMEMBNO 

• Razpis 
– www.erasmusplus.si 
– www.cmepius.si  
– erasmusplus@cmepius.si 
– PIC koda  tehnicna.pomoc@cmepius.si 

ROKI: 
 KA1 (Mobilnost): 17. marec 2014 ob 12:00 
 KA2 (Str. partnerstva): 30. april 2014 ob 12:00 
 
• Centralizirane aktivnosti: 

– Spletna stran Izvršne agencije: 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

– Odprti razpisi: 
– http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en  
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http://www.erasmusplus.si/
http://www.cmepius.si/
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Sledi 
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• Predstavitev primerov dobrih praks (20 min): 

– Šolski center Postojna: 

• Primera projektov LDV Mobilnosti (dijaki, učitelji) 

– Srednja šola za oblikovanje Maribor: 

• Primer projekta: Create IN (LDV prenos inovacij) 

 

• Vprašanja (15 min) 



Vprašanja 
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