
PREDSTAVITEV NOVEGA  

EVROPSKEGA PROGRAMA 

5. februar 2014 

Kranj  



Program Info dneva Kranj 

• Erasmus + (vse aktivnosti razen področja mladine) 

 

• Ključna aktivnost 1 

• Ključna aktivnost 2 

• Ključna aktivnost 3 

• Jean Monnet (na kratko) 

• Šport 

• Vprašanja 



14.7 mrd € 

2014-2020 

5 mil oseb 



NUJNOST NOVEGA PRISTOPA 

Potreben je: 

 

• tesnejši stik med programom in cilji politike 

• več sinergij in interakcije (medsektorskega 
sodelovanja) 

• osredotočenje na evropsko dodano vrednost 

 

Enostavnejša in poenotena struktura programa. 

 

 

 



CILJI POLITIKE (1) 

• Evropa 2020 

– dvig deleža visokošolsko izobraženih (32 %  40 %) 

– znižanje deleža osipnikov (14 % pod 10 %) 

• Strategija Education & Training 2020 

• Evropski okvir sodelovanja na področju mladine 
2008-2018 

• Evropski delovni načrt športa 

• mednarodna dimenzija aktivnosti (visoko 
šolstvo in mladina) 
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CILJI/NAMEN PROGRAMA (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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POENOSTAVITEV 

• poenotenje – en Vodnik za prijavitelje 

• uporabniku prijazne e-prijavnice in e-poročanje 

• Vsemobilnosti izključno 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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Splošne informacije o programu, cilji in 
namen programa, prijava, slovar ... 

KA1, KA2 in KA3, Jean Monnet 
in Šport 

OBVEZNO Vodnik za 
prijavitelje 

• Uvod in cilji str. 3 – 30, 
• Part C, str. 191 - 205 
• Aneksi I, II,  III, IV Slovar 

ključnih pojmov, str. 247 – 
263. 
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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+ 



Kdo vse je danes tu? 

• Jave in zasebne organizacije 

• Velike, srednje, majhne in mikro organizacije 

• Izbraževalne in ne izobraževalne institucije 

• Predstavniki: vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, 
univerz, fakultet, inštitutov, zavodov, zvez, 
centrov, društev, zbornic, s.p.-jev, gospodarskih 
družb, ... 



Pregled akcij 

1. Vrste aktivnosti 

2. Kdo je lahko prijavitelj ali sodeluje kot partner 

3. Financiranje 

 

Prezentacija NI del razpisne dokumentacije! 

 

Predstavitev je namenjena informiranju. 

Delavnice za posamezne decentralizirane 
aktivnosti bodo organizirane posebej. 

 



Participant Identification Code (PIC)  
 

• obvezna pridobitev za vse organizacije 
sodelujoče v programu 

• PRIROČNIK (trenutno na voljo) v angleškem 
jeziku 

• registracija v sistem ECAS (the European 
Commission's user Authentication Service) 

• Več informacij: 
http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx  

 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx


KLJUČNA AKTIVNOST 1 (KA1) 

Učna mobilnost 
posameznikov 
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Zakaj mobilnosti? 

• Študentov in dijakov  

- 20 % študentov terciarnega izobraževanja do 2020 

- 6 % dijakov v PIU do 2020 

• Mobilnost osebja 
– izboljšane kompetence 

– širše razumevanje konteksta 

– dvig kakovosti poučevanja in učenja 

– izzvati spremembe in internacionalizacijo svoje 
institucije 

– promocija & podpora mobilnosti učečih se 

 

 



KA1 – projekti mobilnosti 
(decentralizirana aktivnost) 

• na področju (1) izobraževnaja in usposabljana in 
(2) mladine 

• mladi diplomanti, študenti, dijaki, praktikanti, 
mladina, prostovoljci, odrasli 

• predavatelji/profesorji učitelji, trenerji, 
mentorji, mladinski delavci, ostali zaposleni v 
organizacijah upravičenih do sodelovanja v 
projektih 



KA1 – projekti mobilnosti pregled postavk 
za 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 izobraževanje. oz izobraževanje 
odraslih) 

• Realni stroški 
– posebne potrebe 

– posebni stroški (viza, dovoljenje za bivanje ipd.) 

 



KA1 – projekti mobilnosti za visoko in 
višje strokovno šolstvo - AKTIVNOSTI 

• Erasmus listina za visoko šolstvo (ECHE – zaveza h 
kakovosti) 

• Medinstitucionalni (bilateralni) sporazum 

• Študentje (credit mobility) za namen študija ali 
prakse  

• Mladi diplomanti* za namen pripravništva/prakse 

• Zaposleni za namen poučevanja* ali usposabljanja 

 



Kdo lahko prijavi projekt in sodeluje v 
projektu? 

1. Ena VŠ ali VSŠ nosilka ECHE 

2. V primeru nacionalnega konzorcija za 
mobilnost prijavitelj katera koli organizacija 
(javna & zasebna; aktivna na področju trga 
dela, izobraževanja, usposabljanja itd.) s 
sedežem v partnerski državi: 

• Vsaj 3 partnerji, vsaj 2 nosilki ECHE 

• Obvezen konzorcijski certifikat za mobilnost 



Financiranje (dotacije) 

• Zaprosi posamezna organizacija  

• Zaprosi koordinator nacionalnega konzorcija pri 
nacionalni agenciji CMEPIUS 

• E-prijava na voljo v februarju 2014 

• Trajanje projekta mobilnosti: 16 ali 24 mesecev 

• Trajanje veljavnosti certifikata za mobilnost 3 leta* 

 

• za študente (vključno z mladimi diplomanti) 

• za zaposlene (vključno z vabljenimi predavatelji) 

• za organizacijo mobilnosti  

 



KA1 – projekti mobilnosti poklicno 
izobraževanje in usposabljanje (VET) - 

AKTIVNOSTI 

• Dijaki poklicnih šol za namen praktičnega 
usposabljanja 

• Dijaki, ki so že zaključili poklicno izobraževanje* 
za namen pripravništva 

• Zaposleni za namen poučevanja in 
usposabljanja 



Kdo lahko prijavi in sodeluje v projektu? 

1. Ena posamezna VET organizacija (partnerji v 
programski državi morajo biti navedeni v 
prijavnici): 

• srednje poklicna, strokovna in tehniška šola 
(vpisane v Razvid pri MIZŠ) 

• javni zavodi po 28. členu ZOFVI (npr.: CPI, Zavod za 
šolstvo, ACS, Šola za ravnatelje, ...) 

2.   V primeru nacionalnega konzorcija koordinator 
nacionalnega VET konzorcija: 

• vsaj 3 VET organizacije 

 

 



Financiranje (dotacije) 

• Zaprosi VET organizacija oz. v primeru nacionalnega 
konzorcija koordinator konzorcija pri nacionalni 
agenciji CMEPIUS 

• E-prijava na voljo v februarju 2014 

• Trajanje projekta mobilnosti: 1 ali 2 leti 

 

• za dijake (vključno z dijaki, ki so že zaključili šolanje*) 

• za zaposlene (poučevanje ali/in usposabljanje) 

• za organizacijo mobilnosti  

 



Pregled postavk za dotacije (primer VET)  
1. Stroški na enoto (unit costs) 
- Potni stroški glede na oddaljenost ciljne države na 

udeleženca 
- Namestitev (na posameznika na dan oz. mesec) 
- Organizacija mobilnosti (na število realiziranih 

mobilnosti) 
- Jezikovna podpora za dijake za (mobilnosti daljše od 1 

meseca) 
2. Realni stroški 
- udeleženci s posebnimi potrebami 
- Posebni (ostali stroški kot so vizumi, dovoljenja za 

začasno prebivanje).  
 



KA1 – projekti mobilnosti za douniverzitetno 
splošno izobraževanje - AKTIVNOSTI 

• zaposleni z namenom poučevanja na partnerski  
organizaciji  

• Zaposleni (za strokovni razvoj učitelja/ ravnatelja/ 
drugih zaposlenih) z namenom  

- udeležbe na organiziranem usposabljanju v tujini – NI 
VEČ KATALOGOV (Comenius/Grundtvig) 

-  sledenja na delovnem mestu, opazovanje dela na 
partnerski organizaciji  



Kdo lahko prijavi projekt in sodeluje v 
projektu? 

• Vrtec, šola odda eno prijavo nacionalni agenciji 
CMEPIUS za vse mobilnosti (navede se število 
mobilnosti, tip, ciljna država in trajanje) 

– organizacija pošiljateljica (prijavitelj projekta  

 mobilnosti)  

– organizacija gostiteljica (partnerska 
organizacija) 

• Trajanje projekta mobilnosti: 1 ali 2 leti 

 

 

 



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  



Pregled postavk za dotacije 

• potni stroški (na osebo glede na razdaljo)  

• dnevnice (na osebo glede na trajanje in  

• destinacijo)  

• kotizacija (na osebo na dan)  

• posebne potrebe (realni stroški)  

• organizacija mobilnosti (na osebo)  

 



KA1 – projekti mobilnosti na področju 
odraslih - AKTIVNOSTI 

• Za predavatelje z namenom poučevanja in 
uposabljanja 

• Za osebje z namenom usposabljanja 

- udeležbe na organiziranem usposabljanju v tujini 
– NI VEČ KATALOGOV (Comenius/Grundtvig) 

-  sledenja na delovnem mestu, opazovanje dela 
na partnerski organizaciji  

 



Kdo lahko prijavi projekt in sodeluje v 
projektu? 

• Vse organizacije aktivne na področju izobraževanja odraslih 

• Vse ostale organizacije aktivnena področju trga dela ali 
izobraževanja, usposabljanja in mladine 

• Možna je samostojna prijava ene upravičene organizacije ali 
prijava v okviru nacionalnega konzorcija (vsaj 3 organizacije) 

• Evropski razvojni načrt (del prijavnega obrazca) 

• Trajanje 1 ali 2 leti 

• Elektronska prijava oddana NA CMEPIUS 

• Rok: 17 marec 2014, 12.00 CET 

 
 



KA1: Skupni magistrski študijski programi 
(centralizirana aktivnost) 

• (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 možnostjo 
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 (centralizirana aktivnost) 

• 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 (KA2) 

Sodelovanje za inovacije 
in dobre prakse 
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KA2 – Strateška partnerstva(decentralizirana 
aktivnost) 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 

 



Primeri projektov 

• Majhni (tudi finančno) projekti, manjših 
institucij (npr. manjše šole, neformalne 
skupine mladih v sektorju “Mladina”) 

 

• Kompleksni projekti (tudi finančno večji), ki 
se ukvarjajo z razvojem in prenosom inovacij 

 



Način prijave 

• 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 sestavljena izključno iz 
šol 

 



Postopek prijave, sporazuma in izplačila 
Vsa E+ partnerstva Partnerstva SAMIH šol 

Rezerviran del proračuna KA2 - SE 

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 



Financiranje (možne oblike) 

Vsak projekt KA2 strateška partnerstva lahko zaprosi za 
naslednji kategoriji financiranja: 

 

• Management, organizacija, izvedba (planiranje, 
koordinacija, stroški dela) – za največ 10 partnerjev –  
največ 2.750 EUR/mesec za vse partnerje 

• “mednarodni” sestanki – znesek na udeleženca 
(potni stroški in dnevnica) – največ 23.000 EUR /leto 
za celoten projekt 



Financiranje (izbirno) 

Glede na vsebino in projektne aktivnosti KA2 strateških 
partnerstev, so na voljo še naslednje oblike: 

 

• Intelektualni rezultati – dodaten znesek za stroške 
dela (potrebna posebna utemeljitev) 

• Množični dogodki – znesek temelji na oceni števila 
udeležencev dogodka (kot dela diseminacije) 

• Mobilnosti v kontekstu projekta za namen 
izobraževanja, usposabljanja, poučevanja – stroški na 
enoto oz. udeleženca 

 

  



Izredni stroški 

• V primeru “sub contracting” prispevek k 
realnim stroškom v višini 75% upravičenih 
stroškov 

• Stroški za udeležence s posebnimi potrebami v 
višini 100% realnih upravičenih stroškov (krijejo 
se iz proračuna partnerstva) 



KA2 – Strateška partnerstva: struktura 
• Projekti:  partnerstvo vsaj 3 organizacij iz 3 

programskih držav 

• trajanje: 2 ali 3 leta 

• Naslavljajo enega ali več sektorjev (cross 
sectorial) 

• rok: 30. april 2014, 12.00 CET 

• Elektronska prijavnica 

• CMEPIUS (NA za Erasmus+) 

• dotacija: pavšal + zneski na enoto 

• najvišja možna dotacija: do 150.000 EUR/leto 



KA2 – Koalicije znanja (centralizirana 
aktivnost) - NAMEN 

• Sodelovanje HE, podjetij in socialno ekonomskega 
okolja za: 

– nove pristope k izobraževanju 

– spodbujanje podjetništva pri zaposlenih v HEI in 
podjetjih 

– krepitev izmenjave, pretoka in ustvarjanja znanja 

• Ključne lastnosti: 

– Inovativnost (INOVATION) 

– Trajnost (SUSTAINABILITY) 

– Učinek (IMPACT) 



KA2 – Koalicije znanja: struktura 
• vsaj 6 neodvisnih organizacij 

• iz vsaj 3 organizacije iz programskih držav 

• od tega vsaj 2 visokošolski instituciji in vsaj 2 
podjetji 

• trajanje: 2 ali 3 leta 

• rok: 3. aprila 2014, 12.00 CET  

• elektronska prijava na EACEA 

• dotacija: zneski na enoto 
• najvišja možna dotacija za 2 leti: do 700.000 EUR 

• najvišja možna dotacija za 3 leta: do 1.000.000 EUR 

 



KA2 – Koalicije sektorskih spretnosti 
(centralizirana aktivnost) - NAMEN 

• Področje poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in trga dela (work-based learning) 

• 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 

• Vsaj 9 organizacij: 
– vsaj ena PIU izobraževalna organizacija 
– vsaj ena organizacija, ki predstavlja sektor 
– vsaj en predstavnik sistema PIU 

• Iz vsaj 3 programskih držav 
• trajanje: 2 ali 3 leta 
• rok: 3. april 2014, 12.00 CET na EACEA 
• projekt lahko naslavlja le en sektor 
• Elektronska prijava 
• najvišja možna dotacija za 2 leti: do 700.000 EUR 
• najvišja možna dotacija za 3 leta: do 1.000.000 EUR 



KLJUČNA AKTIVNOST 3 (KA3) 

Reforma politik 
izobraževanja  
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KA3 – Podpora politikam (centralizirana 
aktivnost) 

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 Jean Monnet 
programe 

• Cilji 
– opremiti študente z znanjem o EU vsebinah 

– vzpodbujati poučevanje in raziskovanje o EU 

– negovati dialog med EU in visokim šolstvom po 
svetu 
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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 12 programskimi državami) 

• financiranje – največ 80% dejanskih upravičenih 
stroškov 55 



Šport– kaj in kdo v partnerstvih za 
sodelovanje 

• Aktivnosti vezane na: 

 Poudarjanje Evropske dimenzije športa 

 Povečanje sodelovanja pri športu 

• Sodelovanje odprto za: Neprofitne organizacije 
in/ali jave organe 

• Prioriteti: 

- Dvojne kariere športnikov (dual careers) 

- Telesna (fizična) aktivnost (evropski okvir) 

 

 



Šport – način sodelovanja v (1) partnerstvih 
za sodelovanje 

• Vsaj 5 organizacija iz vsaj 5 različnih 
programskih držav (vse morajo biti znane in 
navedene v prijavi) 

• Trajanje od 12 do 36 mesecev (12 ali 18 ali 24 
ali 30 ali 36) 

• Obvezno izvajanje aktivnosti v državah 
organizacij partneric 

• Rok: 15. maj 2014, 12.00 CET, EACEA 



Šport – način sodleovanja v (2) 
nekomercialni športni dogodki 

• Definicija nekomercialnega športnega dogodka 
v Vodniku za prijavitelje, str. 187 

• Ključni so rezultati dogodkov  

• Udeleženci dogodka iz vsaj 12 programskih 
držav 

• Roka: 14. marec 2014 in 15. maj 2014 (vedno 
12.00 CET), EACEA 



Prijava projektov in ostale informacije 
vezane na izvajanje 

OBVEZNO: 

Vodnik za prijavitelje, 
Part C, str. 203 - 206 



Širjenje in uporaba rezultatov projektov 

OBVEZNO: 

Vodnik za prijavitelje, 
aneks II, str. 247 - 

253 



POMEMBNO 

• Razpis 

www.erasmusplus.si  

www.cmepius.si   

• Kontakt 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 

 

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

