
 

                                                                                        

SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE AKCIJE PROGRAMA GRUNDTVIG 
 
I.) Grundtvig partnerstva 
 
Prijavnico najdete na naših spletnih straneh v rubriki: 
 
Organizacije/institucije, ki želijo prijaviti projekt v okviru omenjene akcije morajo na nacionalno agencijo (CMEPIUS) 
poslati ustrezno prijavnico do roka, 30. marca 2007. 
 
V letu 2007 bodo prioritetno obravnavane: 
 

• prijavnice obnovitvenih učnih partnerstev z visoko dodano vrednostjo 
• prijavnice novih učnih partnerstev tistih prijaviteljev, ki v okviru programa še niso sodelovali 

 
Tematska prioriteta za učna partnerstva v letu 2007 je preučevanje kulture in izobraževanja s posebnim poudarkom 
na promociji medkulturnega dialoga. 
 
 
Dodatna merila za izbor: 
 
Ne glede na tematiko, ki jo bo učno partnerstvo obravnavalo, bodo prednostno obravnavana tista partnerstva, ki 
bodo: 

• aktivno vključila odrasle učence v celoten potek projekta (načrtovanje, implementacija, evalvacija) 
• omogočila osebam s posebnimi potrebami sodelovanje v projektu 
• omogočila odraslim učencem in organizacijam, ki so v slabšem položaju zaradi socialnih, ekonomskih, 

geografskih in drugih razlogov, da se vključijo v projekt 
• zagotavljala enake možnosti za sodelovanje obeh spolov v projektu 

 
 
Tiste organizacije/institucije, ki so v preteklih letih že zaključile projekte Grundtvig partnerstva, lahko ponovno 
kandidirajo (in bodo tudi razvrščene po naslednjem vrstnem redu) za sredstva v okviru omenjene akcije pod pogoji 
da : 
 

• prevzamejo koordinatorsko vlogo v projektu 
•  zamenjajo vse partnerje v novem projektu ali 
•  spremenijo temo projekta 
 

 
Vključevanje v že obstoječe projekte kot novi partner ni možno. 
 
Organizacije/institucije lahko prijavijo več projektov v okviru akcije Grundtvig partnerstva. V primeru, da bomo prejeli 
veliko število prijav, bo odobren 1 projekt na organizacijo/institucijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sredstva: 
 
Za izvedbo Učnih partnerstev je na voljo največ 153.103 EUR  sredstev. Sredstva, ki jih partnerstvo lahko pridobi, 
bodo razdeljena po naslednjem ključu:  
 
 
 2-letna partnerstva (nova ali 

obnovitvena), 2007-2009 
 1-letna obnovitvena partnerstva, 

2007  
 

 

 Minimalno 
število 
mobilnosti* na 
partnerja   

Dotacija na 
partnerja v evrih 

 Minimalno 
število 
mobilnosti* na 
partnerja   

Dotacija na 
partnerja v evrih 

 

Grundtvig  
partnerstva 
(majhno število 
mobilnosti*) 

4 11.000  2 5.500  

Grundtvig  
partnerstva 
(srednje število 
mobilnosti*) 

12 19.000  6 9.500  

 
 
 
Partnerstvo mora v svojem delovnem načrtu predvideti vsaj minimalno število mobilnosti. 
 
 
Obvezne priloge: 
 
Organizacije/institucije (razen neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov), ki prijavljajo projekt v okviru 
akcije Gundtvig partnerstva morajo poleg prijavnice (glej POSTOPEK ODDAJE PRIJAV) priložiti še: 
 

• bonitetno poročilo BON 2 in izpisek iz sodnega registra (oba dokumenta sta lahko kopiji, vendar ne starejša 
od 3 mesecev ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za prijavo projektov Grundtvig partnerstva in Grundtvig mobilnost bomo organizirali dva 
informativna sestanka, in sicer: 
 
2. marec, ob 13. uri na CMEPIUSU, Ob želežnici 16, 1000 Ljubljana, sejna soba v II. nadstropju 
13. marec  ob 13. uri na CMEPIUSU, Ob želežnici 16, 1000 Ljubljana, sejna soba v II. 
nadstropju 
 
Prosimo vas, da nas o svoji udeležbi obvestite z elektronskim sporočilom na: 
kristjan.zemljic@cmepius.si 



II.) Grundtvig mobilnost – dotacije za stalno strokovno spopolnjevanje izobraževalcev odraslih in 
ostalih strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih 
 
Prijavnico najdete na naših spletnih straneh v rubriki: 
 
V letu 2007 bodo prioritetno obravnavane: 
 

• Prijavnice prijaviteljev, ki v zadnjih dveh letih še niso prejeli sredstev te akcije 
• Prijavnice prijaviteljev, ki se želijo udeležiti spopolnjevanja iz Grundtvig-Comenius kataloga 

 
Katalog najdete na spletni povezavi: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm 
 
 
Dodatna merila za izbor: 
 

• Upošteva se vpliv spopolnjevanja na strokovni razvoj prijavitelja 
• Prednost bodo imeli kandidati iz organizacij, ki še niso prejele finančne pomoči s strani EU 
• Enakomerna geografska porazdeljenost 

 
 
 
 
Prijavni roki in upravičena obdobja izvedbe aktivnosti: 
 
Razpisni rok Upravičeno obdobje izvedbe aktivnosti (mobilnost se 

mora odviti v navedenem časovnem obdobju) 

30. marec 2007 1. junij in 30. september 2007 

31. maj 2007 1. oktober 2007 in 31. januar 2008 

31. oktober 2007 1. februar 2008 in 31. maj 2008 

 
 
 
 
Obvezne priloge: Prijavitelji, ki se prijavljajo v okviru akcije Gundtvig mobilnost morajo poleg prijavnice (glej 
POSTOPEK ODDAJE PRIJAV) priložiti še: 
 

• potrdilo o predregistraciji ali 
• vabilo organizatorja ali 
• delovni program aktivnosti. 

 
Izračun sredstev: 
 
Natančna navodila za izračun odobrenih sredstev so priložena na koncu prijavnice za Individualno 
mobilnost. Za prvi teden aktivnosti bo slovenska nacionalna agencija odobrila 85 odstotkov 
predlaganega zneska za dnevnice (subsistence rates), zneski za naslednje tedne pa bodo enaki zneskom 
navedenim v tabeli. 
 
 
 
 



DNEVNICE ZA LETO 2007 PO DRŽAVAH (V EUR): 

 

 

Dnevnica 
Za krajše aktivnosti (do vključno 6 

nočitev) 

Tedenski znesek (1 to 6 tednov) 
Za aktivnosti daljše od 6 nočitev 

  
  1st week 2nd week  

3rd, 4th, 5th 
and 6th week 

Belgija – BE 150 750 350 200 

Bolgarjia- BG 85 425 198 113 

Česka Republika - CZ 136 679 317 181 

Danska - DK 204 1019 476 272 

Nemčija- DE 150 752 351 200 

Estonija - EE 120 602 281 161 

Grčija – GR 140 698 326 186 

Španija -ES 152 759 354 202 

Francija - FR 179 893 417 238 

Irska - IE 184 918 428 245 

Italija - IT 168 839 391 224 

Ciper - CY 138 690 322 184 

Latvija - LV 114 571 266 152 

Litva - LT 116 578 270 154 

Luxembourg - LU 150 750 350 200 

Madžarska - HU 135 675 315 180 

Malta – MT 134 672 313 179 

Nizozemska - NL 165 823 384 219 

Avstrija - AT 161 803 375 214 

Poljska - PL 122 610 285 163 

Portugalska - PT 137 686 320 183 

Romunija- RO 96 478 223 128 

Slovenija -SI 124 622 290 166 

Slovaška -SK 139 697 325 186 

Finska - FI 177 883 412 235 

Švedska - SE 169 843 393 225 

Velike Britanija - UK 216 1078 503 288 

Islandija - IS 209 1044 487 278 

Liechtenstein - LI 188 938 438 250 

Norveška - NO 211 1053 492 281 

Turčija - TR 125 627 293 167 
 
 
 
 
 



 
 
Za prijavo projektov Grundtvig partnerstva in Grundtvig mobilnost bomo organizirali dva 
informativna sestanka, in sicer: 
 
2. marec, ob 13.00 uri na CMEPIUSU, Ob želežnici 16, 1000 Ljubljana, sejna soba v II. nadstropju  
13. marec  ob 13. 00 uri na CMEPIUSU, Ob želežnici 16, 1000 Ljubljana, sejna soba v II. 
nadstropju 
 
Prosimo vas, da nas o svoji udeležbi obvestite z elektronskim sporočilom na: 
kristjan.zemljic@cmepius.si 
 


