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Program VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Podprogram ERASMUS 

Vrsta akcije MOBILNOST 

Akcija ERASMUS Certifikat za konzorcij za prakse 

Cilji in opis akcije Erasmus certifikat za konzorcij za prakse priznava finančne in operativne zmožnosti 
konzorcija za organizacijo Erasmus študentske prakse in prijavo za financiranje le-te. 
Konzorcijem omogoča, da se prijavijo nacionalni agenciji za Erasmus študentsko prakso in 
organizacijo sredstev za mobilnost. 
 
Konzorcij za prakse je lahko določen kot skupina visokošolskih organizacij, ki imajo razširjeno 
Erasmus univerzitetno listino, in drugih organizacij (podjetja, združenja, gospodarske 
zbornice, fundacije, itd.), ki sodelujejo pri omogočanju prakse študentom v terciarnem 
izobraževanju. 
 
Večina konzorcijev niso ločene pravna osebe, pač pa delujejo v okviru pravnih oseb svojih 
članov. Koordinator konzorcija je organizacija, ki vodi konzorcij. 
 
Erasmus certifikat za konzorcij za prakse podelijo nacionalne agencije konzorcijem za 3-letno 
obdobje z možnostjo podaljšanja in lahko velja najdlje do leta 2013. Novoustanovljenim 
konzorcijem brez predhodnih izkušenj ali dosežkov, se Certifikat podeli samo za naslednje 
študijsko leto. 
 
Certifikat se podeli konzorciju, ki se strinja, da bo po najboljših močeh zagotavljal visoko 
kakovost pri organizaciji Erasmus prakse študentov. 
 
V okviru konzorcija vsaka visokošolska organizacija, ki napoti študente na prakso, ostaja 
odgovorna za kakovost, vsebino in priznavanje prakse, kot je določeno v Pogodbi o 
usposabljanju, ki jo sklenejo študent, njegova matična organizacija in gostiteljsko podjetje, 
vključno z Izjavo o kakovosti. Skladnost s certifikatom Erasmus za konzorcij za prakso se 
spremlja. Kršitev zavez konzorcija lahko vodi k odvzemu certifikata Erasmus za konzorcij za 
prakso s strani nacionalne agencije. 
 
Koordinator konzorcija takoj obvesti zadevno nacionalno agencijo o vsaki spremembi 
sestave, položaja ali statusa konzorcija, ki bi lahko zahtevala spremembe ali odvzem 
certifikata Erasmus za konzorcij za prakse. 

Kdo ima lahko 
koristi 

Visokošolske organizacije, nosilke razširjene Erasmus univerzitetne listine, in so članice 
konzorcija, podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije. 
Študenti, vpisani na ustanove, ki so članice konzorcija. 

Kdo se lahko 
prijavi 

Koordinator (pravna oseba) v imenu konzorcija za prakso (skupina visokošolskih zavodov, 
nosilcev razširjenih Erasmus univerzitetnih listin, in po možnosti drugih organizacij, kot so 
podjetja, združenja, gospodarske zbornice, fundacije, itd.). 

KAKO SE PRIJAVITI 

Rok za oddajo 
vloge 

8. marec 2013 
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Način oddaje vloge V tiskani obliki, koliko kopij Oddati je potrebno 1 originalno podpisano 
vlogo in 2 kopiji vloge 
 
Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki je 
bila oddana na ustreznem obrazcu, s 
priporočeno pošto najkasneje do datuma 
roka oddaje do 23.59 ure oz. oddana osebno 
v tajništvu CMEPIUS do 15. ure najkasneje 
na dan roka (glej zgoraj).  
 
Original in kopiji prijave pošljite v tiskani 
obliki na naslov nacionalne agencije – 
CMEPIUS (program Erasmus - Konzorcij), Ob 
železnici 30a, 1000 Ljubljana. 
 
Prijava naj ne bo speta ali zlepljena skupaj, 
original pa jasno ločen od kopij (npr. s 
pregradnimi listi). 

V elektronski obliki (PDF) na e-naslov: erasmus@cmepius.si (ali kot priloga tiskani 
prijavnici na nosilcu podatkov) 

Podpis osebe, pooblaščene za 
zastopanje in žig 

Originalni izvod vloge za dotacijo mora 
podpisati oseba, pooblaščena za zastopanje.  

Poleg podpisa osebe, pooblaščene za 
zastopanje mora biti tudi žig organizacije. V 
kolikor organizacija žiga ne uporablja mora 
priložiti izjavo, da organizacija žiga ne 
uporablja.   

Istovetnost kopije Vsaka kopija mora vsebovati podpisano 
izjavo: " Vlagatelj s svojim podpisom jamči za 
istovetnost kopije (oz. prevoda) z 
originalom." 

Kje je prijava na 
voljo  

http://www.cmepius.si/razpisi/era13.aspx  

Jezik oddane vloge Vloga naj bo izpolnjena v enem izmed uradnih jezikov EU. Če le ta ni slovenščina ali 
angleščina, je potrebno poleg originala predložiti 3 kopije prevoda prijavnice  v slovenščino 
ali angleščino. 

Nacionalna pravila 
prijavljanja 

Izločitveni kriteriji  

Zaradi neizpolnjevanja tehničnih pogojev upravičenosti se bo zavrgla vloga za dotacijo, ki ne 
bo izpolnjevala katerega koli merila iz tega razdelka: 

- ni bila oddana pravočasno do razpisnega roka v tiskani obliki,  

- ni bila izpolnjena na računalnik,  

- ni oddana na ustreznih prijavnih obrazcih (uporaba napačnih obrazcev),  

- ni podpisana s strani osebe, pooblaščene za zastopanje. 

Izločitveni kriterij upravičenosti s pozivom  

mailto:erasmus@cmepius.si
http://www.cmepius.si/razpisi/era13.aspx
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V primeru neizpolnjevanja meril iz tega poglavja bosta prijaviteljem na voljo 2 delovna 
dneva, da dopolnijo svojo prijavo v skladu z navodili. Morebitni pozivi k dopolnitvi bodo 
poslani v naslednjih primerih: 

- originalni podpisi so, ni pa žiga organizacije; 
- prijavi niso priložene obvezne priloge;  
- poslan je original vloge za dotacijo brez zahtevanih kopij, oziroma kopij prevodov v 

slovenščino oziroma angleščino;  
- vloga za dotacijo je bila poslana po pošti, ni pa bila oddana v elektronski obliki (z 

uporabo elektronskega obrazca ali elektronsko po elektronski pošti ali na nosilcu 
podatkov); 

- vloga za dotacijo je prispela po roku in na kuverti ni viden datum njene oddaje po 
pošti. 

Pozivi in rok za dopolnitev 
Poziv k dopolnitvi se bo opravil samo po elektronski pošti na elektronski naslov v vlogi za 
dotacijo navedene kontaktne osebe. Rok za dopolnitev (dva delovna dneva) začne teči 
naslednji delovni dan od dneva pošiljanja elektronske pošte. Dopolnitev prijave mora biti 
oddana s priporočeno pošto v roku, na enak način kot je določeno v poglavju “Nacionalna 
pravila prijavljanja” tega dokumenta. Če kriteriji upravičenosti niso izpolnjeni se prijava še 
pred vsebinskim ocenjevanjem zavrže. 

Ocenjevalni 
postopek 

Merila dodeljevanja dotacij so natančneje določena v ocenjevalnih listih za posamezno 
akcijo. Ocenjevalni listi bodo objavljeni na spletni strani CMEPIUS-a poleg prijavnice.  

 
Nacionalna agencija bo predala vsako prijavo, ki izpolnjuje pogoje upravičenosti (pravne in 
tehnične pogoje razpisa) v vsebinsko ocenjevanje vsaj dvema ocenjevalcema. Ocenjevalca 
pripravita najprej ločeni oceni, nato pa še skupno, usklajeno oceno. Končna ocena, na 
podlagi katere se opravi razvrščanje vlog in dodeljevanje dotacij, je skupna usklajena ocena. 

 
Vloge, ki pri ocenjevanju ne bodo prejele vsaj 60 % vseh možnih točk (60 od možnih 100), 
bodo zavrnjene.   
 
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge z najvišjim številom prejetih točk pri ocenjevanju, do 
meje razpoložljivosti finančnih sredstev. 

Možnost pritožbe Prijavitelji se lahko pritožijo na tehnično izvedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni zaradi 
neizpolnjevanja pravnih in tehničnih pogojev razpisa oziroma nepravilno izvedenega 
postopka, se lahko v roku 15 dni po prejetju pisnega obvestila pritožijo na Nacionalno 
komisijo programa Evropskih skupnosti vseživljenjsko učenje (program VŽU) – ERASMUS. 
Pritožba ne zadrži izvedbe sklepa in podpisovanja pogodb z izbranimi prijavitelji. 

Nacionalne 
prioritete 
(vsebinske) 

Prioriteta Št. dodatnih nacionalnih točk 
 
 

NI NACIONALNIH PRIORITET 

Nacionalna 
administrativna 
merila 
upravičenosti 

NI NACIONALNIH ADMINISTRATIVNIH MERIL UPRAVIČENOSTI 
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Nacionalna pravila 
sofinanciranja 

Dotacija se izračuna z upoštevanjem pretekle realizacije in razpoložljivega proračuna. V 
primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje tako izračunane dotacije, 
se stopnja pretekle realizacije lahko niža. Stopnja pretekle realizacije se spreminja dokler 
izračunani zneski ne dosežejo vsote, ki jo je mogoče financirati z razpoložljivimi sredstvi.  
 
Stopnja pretekle realizacije se lahko niža različno za različne vrste mobilnosti. Prednost ima 
mobilnost študentov za študij, sledi mobilnost študentov za prakse, nato mobilnost osebja 
za poučevanje in mobilnost osebja za usposabljanje. 
 
Če pretekla realizacija zaradi nižanja doseže 0 % ali negativno vrednost se organizaciji odobri 
eno mobilnost za tisto vrsto mobilnosti. 
 
Število odobrenih oseb se dobi tako, da se število zaprošenih oseb pomnoži s stopnjo 
pretekle realizacije.  
 
Za mobilnost študentov se znesek dotacije izračuna tako, da se število odobrenih oseb 
pomnoži s povprečnim trajanjem mobilnosti v posamezni organizaciji. Tako dobljeno število 
se pomnoži z zneskom za en mesec posamezne vrste mobilnosti.  
 
Za en mesec mobilnosti mobilnosti študentov za prakso organizacija prejme 325 EUR. 
 
Mobilnosti izračunane na podlagi pretekle uspešnosti, ki jih ni mogoče odobriti zaradi 
nezadostnih razpoložljivih sredstev se uvrstijo na čakalno listo. V primeru, da so na 
razpolago dodatna sredstva so mobilnosti uvrščene na čakalno listo avtomatsko odobrene. 
V primeru, da do 30. junija 2014 ni na voljo dodatnih sredstev se mobilnosti uvrščene na 
čakalno listo štejejo kot zavrnjene. 
 
Pretekla realizacija se izračuna: 
- kot razmerje med odobrenimi in izvedenimi mobilnostmi v zaključenih letih sodelovanja 

organizacije v programu Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualne mobilnosti; 
- pri izračunu se upoštevajo le leta v katerih je organizacija sodelovala v programu 

Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualne mobilnosti; 
- novim organizacijam (to so tiste, ki prvič sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje – 

Erasmus individualne mobilnosti), se stopnja pretekle realizacije določi kot povprečje 
pretekle realizacije v posamezni vrsti mobilnosti; 

- organizacije, ki imajo preteklo realizacijo 0 % za razpisno leto 2012 ne prejmejo sredstev 
za tisto vrsto mobilnosti za katero je bila realizacija 0 %; 

- organizacije, ki v letu 2011 ne bodo prejele dotacije za posamezno vrsto mobilnosti, ker 
so imele preteklo realizacijo 0 %, se v razpisnem letu 2012 obravnavajo kot nove 
organizacije; 

- povprečje se izračuna na 2 decimalki natančno; 
- najvišja možna realizacija je 100 %. 
 
V primeru, da so na voljo dodatna sredstva se upošteva vrstni red razdeljevanja med 
akcijami programa Erasmus individualne mobilnosti po pomembnosti: 
1. mobilnost študentov za prakse 
2. mobilnost študentov za študij 
3. mobilnost osebja za usposabljanje 
4. mobilnost osebja za poučevanje 
 
Najvišji prispevki k stroškom bivanja za mobilnost študentov za prakse so določeni v Vodniku 
za prijavitelje 2013, I. del: Splošne določbe v Tabeli 1b: Program vseživljenjskega učenja – 
Erasmus – Dnevnice za mobilnost študentov – Najvišji zneski (v EUR) glede na državo 
gostiteljico, skupaj s potnimi stroški. Zneski so na voljo tudi v Tabeli I kot prilogi tega 



 

 SI-7317/2012      5 

 

NACIONALNA PRAVILA ZA PRIJAVITELJE IZ SLOVENIJE ZA PRIJAVO V OKVIRU 
PROGRAMA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA RAZPISNO LETO 

2013 

dokumenta. 
 
Najnižji prispevek k stroškom bivanja za mobilnost študentov znaša: 
 

Mobilnost Najnižji mesečni prispevek (v EUR) 

Študentov za prakso (SMP) 250 

 
 

Osebe s posebnimi potrebami 

V okviru programa VŽU so udeleženci s posebnimi potrebami lahko upravičeni do posebne 
obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se 
uvrščajo posamezniki: z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 
z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na 
določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma 
posebne programe.  

Prijavitelji lahko za udeležence individualnih mobilnosti s posebnimi potrebami na podlagi 
posebnega poziva Nacionalne agencije zaprosijo za dodatna sredstva. Dodatni stroški 
morajo biti natančno opredeljeni. 

TRAJANJE 

Najkrajše trajanje: 1 leto 

Najdaljše trajanje: Do konca leta 2013 

Opombe glede 
trajanja: 

Dodeli se za 1 leto za leto 2013, kot zadnjim letom veljavnosti. 

OCENJEVALNI IN IZBORNI POSTOPKI 

Splošna merila 
upravičenosti: 

Splošna merila upravičenosti za vloge v programu VŽU so določene v poglavju 3 v I. delu 
Vodnika za program VŽU 2013. 
Sodelujoče države: Prosimo obrnite se na poglavje ‘Katere države sodelujejo v 
programu?’ v I. delu Vodnika za program VŽU 2013. 

Posebna merila 
upravičenosti: 

Vloge morajo oddati organizacije, ki imajo status pravne osebe. 

- Konzorcij za prakse vključuje vsaj eno organizacijo koordinatorko in eno partnersko 
visokošolsko organizacijo. 

- Vse visokošolske organizacije, ki sodelujejo v konzorciju za prakse, morajo imeti 
razširjeno Erasmus univerzitetno listino. 

- Vsak sodelujoči član konzorcija za prakse mora biti pravna oseba v isti državi, kot je 
prijavitelj. 

Najmanjše število 
držav: 

Ni določeno 

Najmanjše število 
partnerjev: 

Ni določeno 

Opombe v zvezi z 
udeleženci:  

1. Kakovost prijave 

Jasnost in ustreznost ciljev konzorcija, izkušnje na področju sodelovanja v visokošolskem 
izobraževanju/s podjetji/na področju praks, prejšnji dosežki, kvaliteta razširjanja rezultatov. 

2. Kakovost konzorcija in njegovega vodenja 

Kakovost sestave in strukture konzorcija, administrativna, tehnična in strokovna sposobnost 
partnerjev, njihove medsebojne vloge in odgovornosti, trajnost konzorcija. 
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3. Kakovost organizacije mobilnosti 

Kakovost dogovorov za podporo mobilnosti: informiranje udeležencev, izbor udeležencev, 
informiranje potencialnih gostujočih organizacij, ukrepi za zagotavljanje kvalitete 
predlaganih praks in za usklajevanje ponudbe in povpraševanja, priprave, praktična pomoč, 
vsebina usposabljanja in njegovo priznavanje, mentorstvo, evalvacija obdobja mobilnosti. 

Merila za dodelitev Na evropski ravni ni določenih meril za dodelitev. 

POSTOPKI SPORAZUMA 

Predviden datum za pošiljanje predhodnih informacij o rezultatih izbornega 
postopka 

junij 2013 

Predviden datum za pošiljanje sporazuma upravičencem julij/avgust 2013 

Predviden datum začetka akcije 1.  junij 2013 

Predviden datum zaključka akcije 30. september 2014 
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FINANČNE TABELE: 
Prosimo, da si za več informacij ogledate Poglavje 4 (Finančne določbe) v I. delu Vodnika za 
prijavitelje – Splošne določbe. 

 

Tabela I: Dotacije za mobilnost študentov. (Tabela 1b: Program Vseživljenjsko učenje 2013 – 
Erasmus – Dnevnice za mobilnost – Najvišji zneski (v EUR) glede na državo gostiteljico, skupaj s 
potnimi stroški.  

 

Država 
Kratica države 

Mesečni znesek 
(pavšal) 2012 v EUR 

AT Avstrija 680 

BE Belgija 640 

BG Bolgarija 401 

CH Švica 939 

CY Ciper 536 

CZ Češka 539 

DE Nemčija 607 

DK Danska 858 

EE Estonija 484 

ES Španija 625 

FI Finska 764 

FR Francija 743 

GB Velika Britanija 860 

GR Grčija 607 

HR Hrvaška 591 

HU Madžarska 507 

IE Irska 698 

IS Islandija 648 

IT Italija 682 

LI Liechtenstein 939 

LT Litva 464 

LU Luksemburg 640 

LV Latvija 476 

MT Malta 526 

NL Nizozemska 666 

NO Norveška 939 

PL Poljska 493 

PT Portugalska 544 

RO Romunija 445 

SE Švedska 759 

SI Slovenija 573 

SK Slovaška 512 

TR Turčija 525 

  
 


