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Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. 



14.7 mrd € 

2014-2020 

5 mil oseb 



Cilji politike 

• 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 

• Krepitev evropskih vrednot (2. člen pogodbe o 
EU) 
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Shema programa 
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                          VŽU 
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KA2-SP: skupne prioritete 

• gojiti vrednotenje prečnih veščin in spodbujati podjetniške 
izkušnje v I&U 

• spodbujanje strokovnega razvoja osebja na področju IKT 
metodologij in podpora OER v različnih EU jezikih 

• spodbujanje vrednotenja neformalnega in priložnostnega 
učenja in prehodnosti v formalni sistem 

• ena ali več splošnih prioritet programa E+: 
– splošne in prečne veščine 
– uporaba IKT in OER 
– več skladnosti med orodji za priznavanje 
– novi modeli financiranja 
 
Vodnik str: 26-27, 93-95 
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Prioritete za področje šolstva 

• izboljšanje dosežkov mladih, še posebno potencialnih 
osipnikov (zmanjšanje osipa) 

 
• izboljšanje dosežkov mladih, še posebno tistih, z 

nizkimi osnovnimi znanji 
 
• dostopna in kvalitetna predšolska vzgoja 
 
• krepitev strokovnega profila učiteljev 
 
Vodnik str.: 27 
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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. 

 

Kaj? 

Razvijajo, prenašajo in izvajajo inovativne prakse. 

 

Kje? 

Na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. 
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KA2 – Strateška partnerstva-šolski sektor 

Tipi projektov 
 

• projekti sodelovanja zgolj šol (min. 2 organizaciji iz dveh različnih 
programskih držav) 

 

• projekti sodelovanja med regijami (min. 2 lokalni/regionalni oblasti iz 2 
prog. držav + iz vsake države še 1 šola in 1 lokalna organizacija aktivna na 
drugem področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali trga dela) 

 

• drugi projekti (min. 3 organizacije iz treh različnih programskih držav) 

 
Trajanje projekta: 2 ali 3 leta 

Začetek aktivnosti: 1. september 2014 

Najvišja možna dotacija leto: 150 000 EUR / leto 
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Kdo lahko sodeluje? 

 
• projekti sodelovanja zgolj šol: Vrtci, osnovne in srednje šole, šole/zavodi za učence s 

posebnimi potrebami, glasbene šole in dijaški domovi 
       Programske države (EU 28, EFTA/EEA, TR, FYROM (pogojno)) 
 
• projekti sodelovanja med regijami: Območne enote Zavoda RS za šolstvo, občine -

oddelki za vzgojo, izobraževanje in kulturo + vrtci, osnovne in srednje šole, šole/zavodi 
za učence s posebnimi potrebami, glasbene šole in dijaški domovi + lokalna organizacija 
aktivna na drugem področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali trga dela. 
Programske države (EU 28, EFTA/EEA, TR, FYROM (pogojno)) in partnerske države 
(sosednje države, ŠVICA! in ostale države sveta) 

 
• drugi projekti: katera koli pravna oseba. Programske države (EU 28, EFTA/EEA, TR, 

FYROM (pogojno)) in partnerske države (sosednje države, ŠVICA! in ostale države sveta) 
 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx 
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VŽU 
Comenius partnerstva 

• lokalne aktivnosti 

• rezultati 

• mobilnosti (mednarodni 
projektni sestanki, 
aktivnosti 
učenja/poučevanja/usposab
ljanja) 

 

 

 

Erasmus+ 
KA2 Strateška partnerstva 

• lokalne aktivnosti 

• „mali“ rezultati 

• mednarodni projektni 
sestanki 

• mednarodne aktivnosti 
učenja/poučevanja/usposab
ljanja 

• intelektualni rezultati 

• multiplikativni dogodki 
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Glavne projektne aktivnosti 

 



Mednarodni projektni sestanki 

 

Srečanja projektnih partnerjev za namen 
organizacije, koordinacije in izvajanje projekta. 

 
• gostitelj je ena od sodelujočih organizacij 

• dolžina srečanj ni opredeljena 
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Mednarodne aktivnosti 
učenja/poučevanja/usposabljanja 

 
Del projekta, ki pa ne sme biti edina 

aktivnost! 
 

• kratkotrajne mednarodne aktivnosti 
učenja/poučevanja/usposabljanja (učenci: od 5D do 60D; 
kratkoročna skupinska usposabljanja zaposlenih: od 5D do 60D; 
spremljevalne osebe)  

 
• dolgotrajne mednarodne aktivnosti 

učenja/poučevanja/usposabljanja (učenci: od 2M do 12M; 
zaposleni: od 2M do 12M) 
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Rezultati projekta 

„Mali„ rezultati 

• brošure, zloženke, CD, DVD (npr.: kuharska knjiga, 
slovar, brošura o projektu, DVD ljudskih plesov, itd.) 

• projektno delo v razredu 

• spletna stran 

• manjše učno gradivo (npr.: delovni listi) 

• … 
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Rezultati projekta 

Intelektualni rezultati 
Oprijemljivi rezultati projekta 

• učni načrt 
• pedagoški in drugi delovni materiali in izobraževalne 

vsebine 
• priporočila v zvezi z izobraževalno politiko 
• informacijska orodja 
• analize in študije 
• metode kolegialnega učenja 
• … 
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Multiplikativni dogodki 
 

Dogodki so pogojeni z obstojem intelektualnih 
rezultatov in morajo biti z njimi neposredno 

povezani. 

 

• razširjanje intelektualnih rezultatov  

• diseminacija 

• dogodek se mora odvijati v eni od programskih držav, 
ki sodelujejo v projektu  
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Razpoložljiva sredstva I&U: SI 

50% razpoložljivega zneska KA 2 – Douniv. izobr oz. 760.625,00 € za projekte zgolj med šolami 
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Finance splošno 

    Vrste dotacije: 

• stroški na enoto (Unit costs) 

• dotacija z deležem od upravičenih stroškov 
(npr. izjemni stroški ali stroški za posebne 
potrebe) 

    pravila EK: izračun višine dotacije 

    poraba: v skladu z nacionalnimi predpisi 
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Strateška partnerstva - finance 

maksimum: 150.000 EUR/leto in projekt 
 
za 2 - letne projekte: 300.000 EUR/projekt 
za 3 - letne projekte: 450.000 EUR/projekt 
 
finančni mehanizem (razen izjem): stroški na enoto 
 
za razdalje se uporabi „kalkulator“ dosegljiv na spletnem 
naslovu 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm«. 
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Struktura dotacije 
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Projektni management in implementacija 

Mednarodni projektni sestanki 

STANDARDNI DEL 

Intelektualni rezultati 

Multiplikativni dogodki 

Izjemni stroški 

Mednarodne aktivnosti učenja/poučevanja in 
usposabljanja 

Podpora za posebne potrebe 

DELI GLEDE NA VSEBINO PROJEKTA (OPCIJSKO) 

DOTACIJA Erasmus+ KA2 SP 



Projektni management in implementacija 

Planiranje, finance, koordinacija, komunikacija med 
partnerji, učni materiali, lokalne aktivnosti, 

promocija, diseminacija v manjšem obsegu, … 

finančni mehanizem: stroški na enoto 

za koordinatorsko organizacijo: 500 EUR/mesec 

za sodelujoče partnerje: 250 EUR/mesec  

 

maksimum: 2.750 EUR/mesec in projekt (za največ 
1 koordinatorja in 9 partnerjev) 
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Mednarodni projektni sestanki 

Za udeležbo na srečanjih projektnih partnerjev 
Gostitelj je ena od sodelujočih organizacij. Sredstva so 

namenjena pokrivanju stroškov za pot in bivanje. 
 
finančni mehanizem: stroški na enoto 
 
• za razdalje med 100 in 1999 km: 575 EUR/udeleženca in 

srečanje 
• za razdalje nad 2000 km: 760 EUR/udeleženca in srečanje 
maksimum: 23.000 EUR/leto in projekt 

 

Pogoj: prijavitelji morajo upravičiti potrebo že v prijavi. Navesti je 
treba število partnerskih sestankov in število udeležencev. 
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Intelektualni rezultati 

 Oprijemljivi rezultati projekta (kurikul, pedagoški in drugi 
delovni materiali in izobraževalne vsebine, informacijska orodja, 

analize, študije, metode kolegialnega učenja …) 

finančni mehanizem: stroški na enoto (po tabeli A, str. 105, Vodnik 
za prijavitelje) 

kategorije osebja 

• manager (B1.1) 

• raziskovalec/učitelj (B1.2) 

• tehnični delavec (B1.3) 

• administrativni delavec (B1.4) 

Pogoj: administrativni stroški in management projekta ne sodita v to 
kategorijo, ker se pokrivata že iz postavke projektni management. 
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Multiplikativni dogodki 

Prispevek za organiziranje konferenc/seminarjev z namenom 
razširjanja intelektualnih rezultatov. 

 

finančni mehanizem: stroški na enoto 

• 100 EUR za lokalnega udeleženca (udeleženci iz države, kjer se 
odvija srečanje) 

• 200 EUR za mednarodnega udeleženca 

maksimum: 30.000 EUR/projekt 

 

Pogoj: organizacija teh dogodkov je pogojena z obstojem 
intelektualnih rezultatov in mora biti z njimi neposredno 
povezana. 
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Izjemni stroški 

Prispevek za realne stroške, povezane s 
podizvajanjem določenih aktivnosti, nabavo 

določene opreme ali storitev 

 
finančni mehanizem: delež realnih stroškov – 75 % upravičenih 
stroškov 

maksimum: 50.000 EUR na projekt 
Pogoj: podizvajanje je dovoljeno le, če nihče od partnerjev ni 
sposoben izvajati teh aktivnosti, iz upravičenih razlogov; oprema 
le, če ni namenjena administriranju in rednemu delovanju 
organizacije. 
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Podpora za posebne potrebe 

Dodatni stroški, neposredno vezani na udeležbo oz. 
udejstvovanje vključenih v projekt, ki imajo 

posebne potrebe 

 

finančni mehanizem: delež upravičenih stroškov – 
100 % 

 

Pogoj: finančna sredstva morajo biti zaprošena že 
ob prijavi. 
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Mednarodne aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja  
Potni stroški 

Za pot od kraja bivanja do kraja, kjer se izvajajo 
aktivnosti in nazaj 

 

finančni mehanizem: stroški na enoto 

• za razdalje od 100 do 1999 km: 275 
EUR/udeleženca 

• za razdalje, od 2000 km in več: 360 
EUR/udeleženca 

Pogoj: prijavitelji morajo upravičiti mednarodne aktivnosti 
učenja/poučevanja/usposabljanja z doseganjem ciljev projekta. 
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Mednarodne aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja  
Individualna podpora 

 

Pokriva stroške bivanja (nastanitev, prehrano, 
lokalni prevoz …) 

 

finančni mehanizem: stroški na enoto 

 

Pogoj: prijavitelj morajo upravičiti mednarodne 
aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja  z 
doseganjem ciljev projekta. 
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Mednarodne aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja 
Individualna podpora 

www.erasmusplus.si 

Aktivnost Upravičeni stroški

do 14 dni aktivnosti: tabela B1.5 na dan in udeleženca

med 15 in 60 dnevi aktivnosti: tabela B1.6 na dan in udeleženca

med 61 dnevi in 12 mesecev: tabela B1.7 na dan in udeleženca

do 14 dni aktivnosti: 100 EUR/dan in udeleženca

med 15 in 60 dnevi aktivnosti: 70 EUR/dan in udeleženca

Dologotrajna mobilnost učencev tabela B1.8 na dan in udeleženca

do 14 dni aktivnosti: 55 EUR/dan in udeleženca

med 15 in 60 dnevi aktivnosti: 40 EUR/dan in udeleženca

tabela C (B1.5-B1.8), str. 107 Vodnika za prijavitelje

Dolgotrajna mobilnost  z 

namenom poučevanja in 

usposabljanja

Kratkotrajno usposabljanje 

osebja

Kratkotrajne aktivnosti za učence 

na vseh nivojih izobraževanja 

(virtualna mobilnost, kratkotrajna 

mobilnost učencev, intenzivni 

programi)



 
 

Mednarodne aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja 
Jezikovna podpora  

Za udeležence (brez spremljevalnih oseb) z namenom 
izboljšanja znanja tujega jezika. 

 
finančni mehanizem: stroški na enoto 
• znesek: 150 EUR/ na udeleženca 
• pogoj: le za dolgotrajnejše mednarodne aktivnosti 

učenja/poučevanja/usposabljanja, ki trajajo od 2 do 12 
mesecev 

 
Pogoj: podpora mora biti zaprošena v prijavnici. 
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PIC koda 

 

1. ECAS identifikacija za posameznika 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  

2.   PIC -> Portal za udeležence 
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/re
gister.html  

 

Pred oddajo prijave morate na Portal za udeležence (PIC) shraniti: 

– pravno identifikacijo + ustanovni akt 

– finančno identifikacijo, ki jo potrdi banka (UJP) – samo prijavitelj oz. 
koordinator 

 

Celoten postopek pridobitev PIC kode je opisan v Priročniku za PIC kodo in kratkih 
navodilih Po korakih do PIC kode. 
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PRIJAVNICA 

 
• ENA za projekt (odda jo nosilec/koordinator  projekta v 

imenu celega partnerstva za celo partnerstvo)  
 

• aktiven PDF dokument 
 

• navodila za izpolnjevanje e-prijavnice 
       http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
 

• prijavnico  SHRANI lokalno in smiselno poimenuj 
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KA2-SP: formalnosti 

• prijava je zgolj elektronska 
 
• rok: 30. april 2014 do 12:00 CET 
 
• nacionalnih vsebinskih in/ali administrativnih prioritet ni 

 
Podporni dokumenti (tehnična navodila za oddajo e prijav, 
Pooblastilno pismo, Vodnik za ocenjevalce, časovni načrt 
projekta) 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm 
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Merila ocenjevanja 

 
• vloga se ocenjuje v državi prijaviteljske organizacije 
• nacionalnih prioritet NI (!) 
• enotni ocenjevalni obrazci in postopek izbora v vseh državah 
• vlogo ocenita 2 zunanja eksperta – upošteva se usklajena ocena 
• ocena projekta bo sorazmerna s cilji sodelovanja in vrsto vključenih 

organizacij 
• število možnih točk je 100 
• da bi vloga prišla v poštev za sofinanciranje, mora prejeti najmanj 

60 točk od 100 možnih IN mora prejeti najmanj ½ možnih  točk v 
posamezni kategoriji meril ocenjevanja 
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Kategorije meril 

• ustreznost projekta (največ 30 točk) 

• kakovost projektne zasnove in implementacije 
(največ 20 točk) 

• kakovost projektne skupine in načrti 
sodelovanja (največ 20 točk) 

• učinek in diseminacija (največ 30 točk) 
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Podpora 

• spletna stran  
• www.cmepius.si in www.erasmusplus.si 
 
• vprašanja vezana na vsebino 
     erasmusplus-ka2@cmepius.si 

 

• v primeru TEHNIČNIH težav, PIC kode 
tehnicna.pomoc@cmepius.si  
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