
PREDSTAVITEV NOVEGA  

EVROPSKEGA PROGRAMA  



Vsebina predstavitve 

 

• Predstavitev programa Erasmus+, šolsko 
izobraževanje 

• Predstavitev primerov dobre prakse 

• Vprašanja 
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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 
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Programske države  

• države članice EU (28) 

• Islandija, Norveška in 
Lihtenštajn 

• Turčija 

• Švica 

• fYRoM (Makedonija) 

Partnerske države (pogojno) 

• Vzhodno partnerstvo: 
Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Moldavija, 
Ukrajina, Gruzija 

• J Mediteran: Alžirija, Egipt, 
Izrael, Jordanija, Libanon, 
Libija, Maroko, Palestina, 
Sirija, Tunizija 

• Z Balkan: Albanija, BiH, 
Kosovo, Črna gora, Srbija  

• Ruska federacija 
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Sodelujoče države 



NOVOSTI 

• enoten integriran program 

• znatna poenostavitev 

– manj razpisov 

– uporabniku prijazen program 

– poenostavljeno finančno upravljanje 

• POVEČANJE PRORAČUNA 

– 40 % več sredstev 

– dodatno financiranje iz zunanjih instrumentov 
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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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Horizontalne prioritete programa 

• Razvoj osnovnih znanj in prečnih spretnosti; 

• Krepitev uporabe IKT v učenju in poučevanju, 
preko podpore učenja in dostopa do odprtih 
izobraževalnih virov; 

• Promocija večje skladnosti med različnimi EU 
in nacionalni orodji za preglednost in 
priznavanje spretnosti in kvalifikacij; 

• Podpora financiranju za nove potrebe in razvoj 
spretnosti. 
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Sektorske prioritete - šolski del 

Prioriteto bodo imeli projekti, ki bodo doprinesli 

k izboljšanju dosežkov mladih, še 

posebej potencialnih osipnikov in tistih z 

nizkimi osnovnimi znanji, vključno z visoko 
kakovostno in dostopno predšolsko 
vzgojo. 

 

(trije cilji aktivnosti tega področja) 

10 



KLJUČNA AKTIVNOST 1 

Učna mobilnost 
posameznikov 
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KA1- Projekti MOBILNOSTI 
Kakšno mobilnost (tip mobilnosti) zaposlenih lahko 
načrtujem? 

• mobilnost z namenom poučevanja na partnerski 
organizaciji 

• strokovni razvoj učitelja/ravnatelja/drugih 
zaposlenih v obliki 
– udeležbe na organiziranem usposabljanju v tujini – NI 

VEČ KATALOGOV (Comenius/Grundtvig) 

– sledenje na delovnem mestu, opazovanje dela na 
partnerski organizaciji 
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KA1- Projekti MOBILNOSTI 

• Vloge sodelujočih organizacij 

– organizacija pošiljateljica (prijavitelj projekta 
mobilnosti) 

– organizacija gostiteljica (partnerska organizacija) 

• Kaj je še pomembno glede posamezne 
mobilnosti zaposlenih? 

 

 EVROPSKI RAZVOJNI NAČRT 
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KA1- Projekti MOBILNOSTI 

EVROPSKI RAZVOJNI NAČRT 

• potrebe organizacije glede razvoja kakovosti in 
internacionalizacije 

• načrt mobilnosti in aktivnosti sodelovanja, 
kako bo to pomagalo rešiti opisane potrebe 

• integracija kompetenc in izkušenj pridobljenih 
v tujini 

• uporaba eTwinning platforme 
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KA1- Projekti MOBILNOSTI 

• UPRAVIČENI PRIJAVITELJI  ORGANIZACIJA  
VRTCI&ŠOLE  

• TRAJANJE PROJEKTA (!! ne posamezne 
mobilnosti) = 1 ali 2 leti 

• TRAJANJE mobilnosti = 2 do 60 dni (2 meseca) 

• ZAČETEK projekta =  predvidoma 1. julij 2014 

• UPRAVIČENI UDELEŽENCI (mobilni 
posamezniki) 
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KA1- Projekti MOBILNOSTI 

• FINANCIRANJE 

– potni stroški (na osebo glede na razdaljo) 

– dnevnice (na osebo glede na trajanje in 
destinacijo) 

– organizacija mobilnosti (na osebo) 

– kotizacija (na osebo na dan) 

– posebne potrebe (realni stroški) 

 

16 



KA1- Projekti MOBILNOSTI 

NAČIN PRIJAVE 

– prijavi se organizacija - PIC koda organizacije = 
pogoj za prijavo 

– zaprosi za sredstva za VSE načrtovane mobilnosti v 
času projekta 

– ena prijava na razpis 

– vse načrtovane mobilnosti znotraj ene prijavnice 

– št. mobilnosti, tip, država destinacija in trajanje 
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KA1- Projekti MOBILNOSTI 

IZBOR 

• poenoteno ocenjevanje v vseh državah 

• ni nacionalnih pravil/prioritet 

• KRITERIJI IZBORA (maksimum 100 točk) 

– USTREZNOST (relevanca) (30 točk) 

– KAKOVOST PROJEKTA (40 točk) 

– UČINEK IN ŠIRJENJE (30 točk) 

• Vsaj 50 % pri vsakem kriteriju!! 
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KLJUČNA AKTIVNOST 2 

Sodelovanje za inovacije 
in dobre prakse 
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KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Kaj  omogočajo? 

projektno sodelovanje oz. inovativna 
partnerstva 

Zakaj? 
z namenom izvedbe inovativnih rešitev, ki 
vodijo do visoko kakovostnega poučevanja, 
učenja, mladinskega sodelovanja, 
modernizacije institucij in socialnih inovacij. 
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KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Kdo? 
Vrtci, šole, lokalne uprave, institucije usposabljanja 
učiteljev in podobne organizacije s področja 
izobraževanja, usposabljanja in mladine 
 
Kaj? 
razvijajo, prenašajo in izvajajo inovativne prakse  
 
Kje? 
na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in 
evropski ravni. 
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KA 2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Prioritetna področja: 
• vrednotenje prečnih spretnosti in promocija 

uporabe praktičnih podjetniških izkušenj v I&U 
• promocija strokovnega razvoja zaposlenih za IT 

metodologije ter podpora priprave odprtih virov 
izobraževanja v različnih evropskih jezikih 

• omogočanje potrjevanja neformalnega in 
priložnostnega učenja in združevanje le tega s 
formalnimi izobraževalnimi potmi 

• uresničevanje političnih prioritet programa 
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KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA  

• KDO LAHKO SODELUJE 

– 3 org (šole ali druge org., ki delujejo na področju) 
iz 3 programskih držav 

– SAMO ŠOLE (vrtec, OŠ, SŠ): 2 iz 2 prog. držav 

– REGIONALNE ŠOLSKE UPRAVE: 2 iz 2 prog. držav +  
iz vsake države še 1 šola in 1 druga org.  

• TRAJANJE PROJEKTA: 2 ali 3 leta 

• ZAČETEK aktivnosti:  1. september 2014 
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KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Možne aktivnosti in primeri projektov: 
• izmenjava izkušenj 
• razvoj/testiranje/izvedba inovativnih rešitev v I&U 
• aktivnosti priznavanja in potrjevanje (validation) 

znanja, spretnosti ter kompetenc, skladno z obstoječimi 
EU orodji 

• sodelovanje med regionalnimi upravami za promocijo 
razvoja sistemov I&U 

• mednarodne pobude, ki negujejo podjetniško 
miselnost in spretnosti, za spodbujanje aktivnega 
državljanstva in podjetništva. 
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KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA  

• MOBILNOST (kot aktivnost) v STRATEŠKIH 
PARTNERSTVIH z namenom 
učenja/poučevanja/usposabljanja 

– učenci (kratkoročna 5 do 60 dni, dolgoročna 
mobilnost 2 do 12 mesecev) 

– zaposleni (dolgoročna mobilnost  2 do 12 
mesecev) 

– kratkoročna skupinska usposabljanja zaposlenih ( 
5 do 60 dni) 
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KA2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

• FINANCIRANJE (večinoma vse stroški na enoto) 
MAX dotacija je 150.000 € na leto na projekt 

– organizacija/vodenje projekta 
– mednarodni projektni sestanki 
– „intelektualni“ rezultati (stroški dela) 
– multiplikativni dogodki (konference, seminarji, diseminacijski 

dogodki) 
– posebni stroški (podpogodbe, nakup opreme) – sofinanciranje - 

Realni stroški! 
– financiranje mobilnosti v strateških partnerstvih 

• potni stroški 
• dnevnice 
• jezikovna podpora 
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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 

 
27 



KA 2 - STRATEŠKA PARTNERSTVA 

• KRITERIJI IZBORA 

– RELEVANTNOST (30 točk) 

– KAKOVOST PROJEKTA (20 točk) 

– KAKOVOST PROJEKTNE SKUPINE (20 točk) 

– UČINEK IN ŠIRJENJE (30 točk) 

 

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

 

• PRIJAVNICA KA2 

• ROK: 30. april 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/


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 – maks 80% dejanskih upravičenih stroškov 
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Sredstva za Razpis 2014 

Erasmus+ Slovenia: 10.513.267 EUR 
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Področje 
Ključna aktivnost 1 

( KA 1) 

Ključna aktivnost 2  

(KA 2) 

Skupaj za 

področje 

Douniverzitetno / 

šolsko izobraževanje 
284.415 EUR 1.236.835 EUR 1.521.250 EUR 



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 

 KA2: 30. april 2014 ob 12:00 

40 

http://www.erasmusplus.si/
http://www.cmepius.si/
mailto:erasmusplus@cmepius.si
mailto:tehnicna.pomoc@cmepius.si


Primera dobre praske 

Comenius šolsko partnerstvo  
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 
g. Denis Kač 
 
Comenius Nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje  
ga. Mateja Todorovski 

 
• VPRAŠANJA… 
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