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Čemu nov pristop? 

• Gospodarska kriza in visoka brezposelnost mladih 
• Prosta delavna mesta in sočasno pomanjkanje veščin 
• Naraščajoča potreba po visoko kvalificiranih  delovnih 

mestih 
• Globalna bitka za talent: internacionalizacija 

izobraževanja 
• Širitev oblik učenja in potencial IKT 
• Komplementarnost formalnega, neformalnega in 

priložnostnega učenja 
• Tesnejši stik med svetom izobraževanja in svetom dela 
• Potreba po boljši dostopnosti športa za vse  
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Kaj omogoča Erasmus + 

 

• boljšo povezavo s politikami 

• več sinergij med formalnim, neformalnim in 
priložnostnim učenjem 

• več medsektorskega sodelovanja 

• bolj enostavno izvajanje programa 

• močnejši poudarek na evropski dodani vrednosti 
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Cilji politike (povezava s političnimi 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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14.7 mrd € 

2014-2020 

5 mil oseb 
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Cilji politike (2) 

• 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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Kaj je novo? 

• enoten integriran program (celostno pokriva področja  

izobraževanja, usposabljanja in mladine, ter dodaja šport)  

• spodbuja sodelovanje med področji  

• znatna poenostavitev 
– manj razpisov  

– uporabniku prijazen program 

– poenostavljeno finančno upravljanje (večja raba stroškov na enoto) 

• Povečanje proračuna 
– 40 % več sredstev (v korist vseh sektorjev) 

– dodatno financiranje preko instrumentov zunanje politike 
za mednarodno dimenzijo visokega šolstva 
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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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Sodelujoče države 

PROGRAMSKE države 

• države članice EU (EU28) 

• Norveška 

• Islandnija 

• Lihtenstein 

• Turčija 

• Švica 

• FYRoM 
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PARTNERSKE države 
• 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 



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+ 

 

11 



Razdelitev proračuna 
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Erasmus+:  
DECENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI 
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KLJUČNA AKTIVNOST 1 
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UČNA MOBILNOST 
POSAMEZNIKOV 



Priložnosti za posameznike 

• 2 milijona visokošolskih študentov bo študiralo ali se usposabljalo na tujem 

 

• 650 000 študentov, vajencev in dijakov v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju bo del učne poti ali usposabljanja preživelo na tujem 

 

• 200 000 magistrskih študentov bo lahko uporabilo novo jamstveno shemo za 
posojila ali pridobilo preko  25 000 štipendij za skupni magistrski študij 

 

• 500 000 mladih bo opravljalo prostovoljno delo na tujem in sodelovalo v 
mladinskih izmenjavah 

 

• 800 000 profesorjev, učiteljev, trenerjev, osebja in mladinskih delavcev bo učilo 
ali se usposabljalo na tujem 
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KA1 - Kako do več mobilnosti? 

• vključitev mobilnosti z ne-EU državami 

• boljša jezikovna priprava 

• več podpore posebnim skupinam 

• boljša uporaba IT 
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KA1 - Boljša mobilnost 

• terciarno izob.  Erasmus listina 

• šolsko izob. & izob. odraslih  Evropski 
razvojni načrt 

• PIU  akreditacija organizacij (razpis konec 
leta 2014) 

• učni/študijski sporazum 

• medinstitucionalni dogovori 
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KA1 – Kaj konkretno? 

a) kratkoročna mobilnost študentov v 
terciarnem izobraževanju/usposabljanju 
(credit mobility) 

b) podiplomski študij skupnih študijskih 
programov 2. stopnje (degree mobility) 

c) podiplomski študij v tujini – GARANCIJSKA 
SHEMA ZA POSOJILA 

d) mobilnost dijakov v PIU 

e) mobilnost osebja 
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KA1 - Prijava in financiranje 

• PRIJAVA ORGANIZACIJE – ZA VSE!!! 
• Organizacije 

– izobraževalne institucije oz. organizacije, aktivne na 
področju izobraževanja ustreznega področja 

– konzorciji (vsa področja RAZEN šolsko izobraževanje)  

• 1 ali 2 letni projekti 

• NI VEČ PRIJAV POSAMEZNIKOV 
(Comenius/Grundtvig stalno strokovno 
spopolnjevanje/študijski obiski) 
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KA1 - Prijava in financiranje 

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

destinacije (razen študenti) 

– dotacija za posameznik (na dan/mesec) 

– podpora organizaciji (dotacija na mobilnost) 

– jezikovna podpora (dotacija na udeleženca) 

– kotizacija (za šolsko izob. oz izob. odraslih) 

• Realni stroški 
– posebne potrebe 

– posebni stroški (viza, dovoljenje za bivanje ipd.) 
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ROK ZA ODDAJO VLOGE 

 

 

17.3.2014 ob 12:00 
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KLJUČNA AKTIVNOST 2 
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Sodelovanje za inovacije 
in dobre prakse 



Priložnosti za inovativne projekte in 
izmenjavo dobrih praks 

• 125 000 institucij/organizacij bo skozi 25 000 strateških 
partnerstev izvajalo skupne pobude, spodbujalo izmenjavo 
izkušenj ter znanja ter sodelovalo s svetom 

 

• Skoraj 300 koalicij znanja in koalicij sektorskih spretnosti bo 
privabilo k sodelovanju 3500 izobraževalnih institucij ter 
podjetij 

 

• Preko 200 000 učiteljev bo sodelovalo preko spleta in preko 
100 000 šol bo vključenih v eTwinning 
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KA2 – Strateška partnerstva 

1. DECENTRALIZIRANI PROJEKTI 

2. „Nova aktivnost“ na starih podlagah 

3. ZAKAJ?  

– zagotavljanje kakovosti in inovacij; sodelovanje, 
mreženje, kolegialno učenje; razvoj kompetenc; 
priznavanje in vrednotenje kompetenc; podjetnost 

4. KAKO? 

– projekt specifičnega izob. sektorja (VŠ, PIU, IO, DUI) 

– medsektorsko sodelovanje 
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KA2 – Strateška partnerstva 

STRUKTURA 
• vsaj 3 org. iz 3 različnih programskih držav 

IZJEME: 
– partnerstva med SAMO ŠOLAMI: vsaj 2 iz 2 držav 
– sodelovanje med lokalnimi/regionalnimi šolskimi 

upravami: vsaj 2 iz 2 programskih držav, iz vsake 
države tudi vsaj ena šola in ena lokalna organizacija 
drugega področja izobraževanja oz. predstavnik trga 
dela  (v preteklosti regio partnerstva) 

Prijavitelj je lahko katerakoli org. iz programske 
države, org. iz partnerskih držav so lahko partnerji. 
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KA2 – Strateška partnerstva 
FINANCIRANJE 

Poenostavitev & poenotenje 

• stroški na enoto: določitev enot in „cene“ 
posamezne enote 

• enake enote - enake cene 

 

• IZZIV – različnost projektov 
– majhni/veliki 

– kompleksni/enostavni 

– novi/izkušeni izvajalci 
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KA2 – Strateška partnerstva 
FINANCIRANJE 

Stroški na enoto 
• vodenje projekta – dotacija na org. na mesec 
• mednarodni sestanki – dotacija na udeleženca 
• „intelektualni“ rezultati – dotacija za stroške dela 
• multiplikativni dogodki – dotacija glede na št. 

udeležencev 
• učenje, poučevanje in usposabljanje - dotacija za pot, 

dotacija na dan na udel., dotacija za jezikovno pripravo 
Realni stroški 
• podpogodbe in oprema 
• posebne potrebe udeležencev 
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KA2 – Strateška partnerstva  
PRIJAVA in IZBOR 

• 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 

• IZJEMA: partnerstva SAMO šol 
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KA2 – Strateška partnerstva  
PRIJAVA in IZBOR 

Vsa E+ partnerstva Partnerstva SAMIH šol 

Prijava – koordinator Prijava – koordinator 

Ocenjevanje – NA koordinatorja Ocenjevanje – NA koordinatorja 

Preverjanje organizacij  Preverjanje organizacij  

Preverjanje dvojnega financiranja Preverjanje dvojnega financiranja 

Izbor projektov – NA koordinatorja Izbor projektov – NA koordinatorja 

Preverjanje potrebnih sredstev po 
posamezni državi 

Podpis pogodb med koordinatorjem in NA 
koordinatorja 

Podpis pogodb med vsakim partnerjem in 
njegovo NA 

NA koordinatorja izplačuje sredstva za cel 
projekt koordinatorju 

NA posameznega partnerja izplačuje 
sredstva samo temu partnerju 

Poroča samo koordinator projekta Poroča tako koordinator kot tudi vsak 
partner svoji NA 
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ROK ZA ODDAJO VLOGE 

 

 

30.4.2014 ob 12:00 
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KA2 – Koalicije (Alliances)  
centralizirana aktivnost 

Koalicije znanja 

• Sodelovanje VŠ in 
gospodarstva 

• Razvoj novih pristopov v 
izobraževanju 

• Spodbujanje podjetništva 

• Krepitev izmenjave 
znanj/informacij 

• Spodbujati sodelovanje 
univerz in podjetij 

 

Koalicije sektorskih spretnosti 

• Področje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja 

• Cilji: ocena potreb, 
povezava PIU in trga dela, 
razvoj inovativnih načinov 
PIU, zagotavljanje kakovosti 
in transparentnosti 
kvalifikacij 

• Učinek – ZAPOSLJIVOST 
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KA2 – IT podporne platforme 
centralizirana aktivnost 

 eTwinning 
• ŽE OBSTOJEČ portal 

• Za učitelje, ravnatelje 

• Podpora uporabi ICT v šolah, 
strokovno spopolnjevanje, iskanje 
partnerjev, širjenje dobrih praks, 
kolegialno učenje 

• Varno in uporabniku prijazno 
projektno okolje s 
komunikacijskimi orodji 

• Nacionalne podporne službe 

• http://www.etwinning.net 

 EPALE 
• Electronic Platform for 

Adult Learning in Europe 

• NOVO 

• Struktura kot eTwinning 
(centralizirano z 
nacionalnimi podpornimi 
službami) 

• Razvoj in vzpostaviitev 
tekom 2014, otvoritev 
zgodaj v 2015 

 

 Evropski portal za mladino 
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http://www.etwinning.net/


KA2 – Krepitev zmogljivosti na področju mladih 
centralizirana aktivnost 

• Mladina in visoko šolstvo 
• Ozadje: Tempus, Alfa, Edulink 
• Naknaden razpis (ne z E+ decembra, kasno v 2014) 
• Partnerske države: sosednje države EU (Z Balkan, V 

Evropa in J Mediteran) 
• CILJI za VŠ: dolgoročen vpliv na sistem!  
• Aktivnosti:  

– projekti z učinkom na institucionalnem nivoju 
– strukturni projekti z učinkom na sisteme 
– tudi mobilnost študentov in zaposlenih, ki pa mora biti 

povezana z vsebino projekta! 
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KA2 – Krepitev zmogljivosti na področju mladih 
centralizirana aktivnost 

• Prijavitelj 
– visokošolske institucije; zveze/organizacije visokošolskih 

institucij; nacionalna/mednarodna 
rektorska/študentska/profesorska organizacija (za strukturne 
projekte) 

– iz programske ALI partnerske države (slednje bolj zaželene kot 
prijavitelj) 

• Partnerstvo 
– vsaj 2 vis. inst. iz 1 partnerske države 
– vsaj 3 vis. inst. iz 3 programskih držav 
– ministrstvo v partnerski državi (za strukturne projekte) 

• 2 ali 3 letni projekti 
• V letnem razpisu bodo navedena prioritetna področja 
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KLJUČNA AKTIVNOST 3 
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Reforma politik 
izobraževanja  



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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KA3 – PODPORA POLITIKI 
centralizirane aktivnosti 

1. Znanje s področja izobraževanja, 
usposabljanja in mladine 
– nacionalna ekspertiza – mreža ekspertov, 

Eurydice (statistike, študije, pregledi) 

2. Iniciative 
• razvoj in implementacija nacionalnih reform 

• pričakovane sistemske spremembe, obstojnost, sinergije 
z aktivnostmi KA1 in KA2 ter ostalimi EU programi 
(Horizon2020), merljivost učinkov in prihodnje reforme 
politik na nacionalnih nivojih 
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KA3 – PODPORA POLITIKI 
centralizirane aktivnosti 

3. Podpora Evropskim orodjem 
a) Omejen razpis za vajeništvo 
b) ECVET podpora 
c) nacionalni koordinatorji za implementacijo EU agende za 

izob. odraslih 
d) NARIC pisarne (National Recognition Info. Centres) 
e) Modernizacija visokega šolstva (prej skupina Bologna 

ekspertov) 
f) Europass 
g) Youthpass 
h) EuroGuidance 
i) Evropski kvalifikacijski okvir 
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KA3 – PODPORA POLITIKI 
centralizirane aktivnosti 

4. Sodelovanje z mednarodnimi institucijami 
– OECD 
– Svet Evrope 
– ICDE 

5. Dialog z deležniki 
– Forum Izobraževanje, usposabljanje in mladina (kot v 

VŽU) 
– Sodelovanje s civilno družbo 
– European Youth Forum 
– Strukturiran dialog in platforme (odprta metoda 

koordinacije in širjenje rezultatov) 
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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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JEAN MONNET 
centralizirana aktivnost 

• PROJEKTI 

a) poučevanje in raziskave na področju EU študij 

• moduli (40h, 30.000€), „chairs“ (90h, 50.000€) in centri 
ekselence (100.000€) 

b) politična diskusija in izmenjava mnenj 

• mreže (300.000€), projekti (60.000€) 

c) dotacije za institucije/asociacije 

• poleg 6 izbranih; širiti poučevanje in usposabljanje na 
temo EU zadev / evropske integracije 
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ŠPORT 
centralizirana aktivnost 

• šport omenjen v Lizbonski pogodbi (2009) 
• 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 

• Info dan bo v Bruslju 
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Hvala. 
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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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