Pogosta vprašanja KA 2 - Razpis 2015, verzija 1.0
V primeru razhajanja med odgovorom tu in Vodnikom za prijavitelje, velja informacija iz Vodnika
za prijavitelje!
Ali je PIC koda začasna, ali jo bomo morali
obnavljati ?

Kaj točno morajo šole naložiti na portal pri
pridobitvi PIC kode?

Ali zadoščajo skenirani dokumenti?
Ali lahko šola prijavi več projektov hkrati?
Kdaj in na kakšen način se izplačuje dotacija, ali
sredstva deli koordinator projekta ali ga
prejmemo od NA ?

Kje je mandatno pismo objavljeno?
Naša partnerska šola je iz Hrvaške. Ali lahko
prijavnico izpolnimo v hrvaškem jeziku?

Koliko učencev lahko pošljemo na mobilnost?

Koliko je najnižje in najvišje število oseb, ki jih
lahko pošljemo v tujino?
Kaj točno spada med intelektualne rezultate?

Kaj je virtualna mobilnost?

Kako je z dotacijo, če je več kot 10 partnerjev,

PIC koda je vezana na organizacijo (vsaka pravna
oseba ima 1 PIC kodo) in je stalna, morate pa
posodabljati podatke v URF portalu, če pride do
sprememb ( nov pravni zastopnik, naslov ipd.).
Koordinatorske šole naložijo pravno
identifikacijo, ustanovni akt in finančno
identifikacijo; partnerske šole pa le pravno
identifikacijo in ustanovni akt.
Celoten postopek pridobitve PIC kode je
elektronski, torej skenirani dokumenti zadoščajo.
Da lahko, če ne gre za iste vsebine in iste
partnerje.
Dotacija je razdeljena na več izplačil. Prvi del se
izplača v 60 dneh po podpisu ustrezne pogodbe
(pod pogojem, da so sredstva že na voljo).
Preostali deli se nakažejo po odobrenih vmesnih
poročilih in porabljenem predhodnem plačilu.
Sredstva praviloma prejme organizacija, ki
projekt koordinira. Ta ga razdeli svojim
partnerjem v skladu s partnersko pogodbo.
Izjema so SP v katerih sodelujejo zgolj šole – v
tem primeru vsaka šola prejme dotacijo od
nacionalne agencije v svoji državi.
Predloga mandatnega pisma je na voljo na
spletni strani aktualnega razpisa (v sklopu
prijavne dokumentacije za KA2).
Prijavnico izpolnite v delovnem jeziku
partnerstva. To je lahko kateri koli uradni jezik
EU in nacionalni jeziki EFTA/EEA, torej tudi
hrvaščina.
Število dovoljenih mobilnosti ni določeno,
določene so le omejitve glede sredstev za
mobilnosti.
Število ni omejeno, omejena so sredstva.

Konkretni izdelki, ki zahtevajo za svoj nastanek
intelektualni vložek sodelujočih, npr. študije,
pedagoški materiali, odprti viri izobraževanja
(OER), IT orodja, analize, programi usposabljanja,
učni načrti, študijski moduli …
Virtualna mobilnost je izvajanje dejavnosti, ki se
izvajajo med mobilnostjo v virtualnem okolju
(preko spleta). V nekaterih primerih se virtualna
mobilnost dopolnjuje z dejansko mobilnostjo.
Sredstva se razdelijo med partnerje glede na

kako se delijo sredstva med njimi ?
Ali kot partner pošljemo častno izjavo
koordinatorju ?

Kako preprečiti, da koordinator pri prijavi
uveljavlja pretežno svoje interese ?

Ali zadostuje zadnji bančni izpisek kot priloga k
finančni identifikaciji?
Ali gredo na projektni sestanek lahko zraven tudi
učenci ?
Ali je res celotno partnerstvo neupravičeno, če
eden od partnerjev odstopi ?

Ali moramo že v prijavi napisati točno število
učencev, ki jih bomo poslali na mobilnost ?
Kako so porazdeljena sredstva med partnerji?

Kako je z zunanjimi partnerji (izvajalci, ki niso del
partnerstva) in njihovim vključevanjem v projekt.
Jih lahko plačamo?

Ali lahko preverite, če smo naložili prave
dokumente za pridobitev PIC kode?

Ali lahko sodelujemo v KA2, glede na to, da
imamo še tekoči Comenius projekt?

njihove aktivnosti (dejanska delitev je odvisna od
dogovora med partnerji v projektu).
Ne. Častno izjavo, ki je del prijavnice, podpiše
odgovorna oseba koordinatorske organizacije in
jo naloži v prijavnico. Partnerjem častne izjave ni
potrebno podpisovati.
S sodelovanjem vseh partnerjev pri pripravi
vloge in zagovor svojih potreb ter ciljev projekta.
Ne podpišite pooblastilnega pisma preden
vsebina ne odraža tudi vaših potreb.
Da, če vsebuje vse podatke, ki so navedeni v
obrazcu za finančno identifikacijo.
Da.
Če po odstopu enega ali več partnerjev ni več
izpolnjen pogoj minimalnega zahtevanega števila
partnerjev za tip projekta, je projekt od tega
trenutka dalje neupravičen. Odstop partnerjev je
potrebno takoj sporočiti NA koordinatorja
projekta, da ustrezno reagira.
Da. Ker je na to vezano na izračun dotacije.

Dejanska delitev sredstev med partnerji je
vezana na aktivnosti in je predmet dogovora
med partnerji, že v prijavnem obrazcu. Ta
dogovor mora odražati vlogo posameznega
partnerja v partnerstvu. Edina sredstva, ki so že v
naprej določena, so sredstva za upravljanje in
izvajanje projekta (500 EUR/mesec koordinator
in 250 EUR/mesec partnerji).
Stroške njihovih aktivnosti je potrebno vključiti v
postavko izjemnih stroškov, če naloge ne morejo
opraviti partnerji v projektu. Iz dotacije se lahko
krije največ 75 % upravičenih izjemnih stroškov.
Ne, ker NA nima vpogleda v dokumente na URF
portalu. PIC kode in dokumenti se bodo
preverjali tekom preverjanja projektne
dokumentacije, najkasneje do podpisa pogodbe.
Da. V razpisu Erasmus+ ni več nacionalnih
administrativnih in vsebinskih omejitev.

Naša šola ima vključeno tudi enoto vrtca. Ali
lahko prijavimo dva projekta v KA2, enega za
šolo in drugega za vrtec?

Da. Vendar ne z istimi partnerji in z isto vsebino.

Ali so potrebna dokazila za porabo sredstev?

Ker se dotacija določi s pomočjo stroškov na
enoto je treba dokazovati le uresničene enote,
ne pa samih nastalih stroškov. Porabo sredstev

je treba dokazovati pri izjemnih stroških ter
stroških za posebne potrebe, kjer je temelj
izračuna dotacije dejanska poraba sredstev.
Ali so možne mobilnosti v Partnerske države?

Kako se preračunavajo mobilnosti dijakov (glede
na trajanje mobilnosti)?

V primeru strateških partnerstev, v katerih
sodeluje partner/ji iz Partnerskih držav, so
mobilnosti v partnerske države upravičene,
vendar le kot kratkotrajna usposabljanja osebja..
V primeru partnerstev med zgolj šolami,
partnerske države niso upravičene do
sodelovanja, zato tudi mobilnosti niso
upravičene.
Dotacija za pot je določena glede na razdaljo (2
kategoriji razdalje). Razdalja se določi z orodjem
Evropske komisije za izračun razdalj – Distance
calculator
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).
Glede na ciljno destinacijo, tip in trajanje
mobilnosti.

Projekt ima predvidene projektne sestanke in
aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja
(mobilnosti). Ali je to ok?

Da, vendar morajo biti aktivnosti učenja,
poučevanja in usposabljanja vezane na cilje
projekta in prinašati dodano vrednost projekta.

Kakšna je razlika med projektnimi sestanki in
aktivnostmi učenja, poučevanja in usposabljanja
(mobilnostmi)?

Namen projektnih sestankov je projektno
vodenje, dogovarjanje med partnerji vezano na
izvajanje projektnih aktivnosti, načrtovanje le
teh ipd.
Aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja v
KA 2 pa mora biti nujna za doseganje ciljev
projekta in ni upravičena sama po sebi oz. ne
more biti edini namen zgolj realizacija
mobilnosti. Mobilnost mora doprinesti h
kakovosti projekta, projektnih ciljev in je dodana
vrednost projekta.
Namen akcije KA 1 je učna mobilnost –
mobilnost osebja in učencev/dijakov/študentov,
prvenstveno z namenom njihovega
usposabljanja, učenja.
Mobilnost (aktivnost učenja, poučevanja in
usposabljanja) v KA 2 pa mora biti nujna za
doseganje ciljev projekta in ni upravičena sama
po sebi oz. ne more biti edini namen zgolj
realizacija mobilnosti. Mobilnost mora doprinesti
h kakovosti projekta, projektnih ciljev in je
dodana vrednost projekta.
Da.

Kako se izračunajo stroški poti?

Kakšna je razlika med mobilnostmi v okviru KA1
projektov mobilnosti in v okviru KA 2 strateških
partnerstev?

Ali lahko povabimo k sodelovanju tudi druge šole
iz Slovenije?
Kako je z zunanjimi izvajalci, pod kakšnimi pogoji

Pod pogojem, da partnerji sami nimajo

jih lahko vključimo ?

Ali lahko sodelujemo s Hrvaško ?
Kaj je »legal entity form« ?

Če oseba ni zaposlena, ampak sodeluje po
pogodbi ali je upravičena do sodelovanja v
partnerstvu?
ECAS - ali velja tisti, ki ga že imamo, ki ga
uporabljamo za »mobility tool«.

Ali PIC rabijo vsi ali samo koordinator?
Kdo so »newcomers«?

Ali so tabele v Vodniku za prijavitelje za celo EU
enake?
Ali so upravičeni prijavitelji tudi tisti, ki se
formalno ne ukvarjajo z določenim področjem?
Ali je potrebno dokazovati sofinanciranje?
Mandatno pismo – ali mora biti ob oddaji?
Ali so podpisi lahko skenirani?

Ali lahko koordinator vlogo odda katerikoli
državi?
Če gre za večji šolski center ali lahko vsaka šola
prijavi svoj projekt?

ekspertize za izvedbo posebnih nalog (npr.
evalvacija, prevajanje, izdelava IKT platforme,
spletne strani…)
Da.
Gre za obrazec pravne identifikacije
organizacije. Obrazec je dosegljiv na spletni
povezavi, ki jo najdete v Vodniku za prijavitelje.
Da, vendar ni upravičena do izplačila stroškov
dela.
ECAS profil je vezan na posameznika – fizično
osebo, PIC koda je vezana na organizacijo –
pravno osebo. ECAS profil dovoljuje
posamezniku urejati različne stvari v e-orodjih
EK. Zato lahko že obstoječi ECAS račun
uporabljate tudi drugje.
PIC kodo potrebujejo vse organizacije, ki želijo
sodelovati v projektih programa Erasmus+.
Novi prijavitelji v programu Erasmus+ se štejejo
tiste organizacije, ki še nimajo nikakršnih
izkušenj sodelovanja v podobnih EU projektih (v
okviru VŽU, Mladi v akciji, Tempus idr…)
Da.

Da. Pomembno je, da projekt naslavlja ustrezno
ciljno skupino in področje izobraževanja.
V Strateških partnerstvih programa Erasmus+ ni
potrebno dokazovati sofinanciranja.
Praviloma morajo biti mandati za prijavitelja od
vsakega partnerja zagotovljeni ob prijavi. Če se ti
mandati zagotovijo pozneje, morajo biti na voljo
najpozneje ob podpisu sporazuma o dotaciji.
Podpisi so lahko skenirani.
Ne. Koordinator mora vlogo oddati v državi, kjer
ima sedež.

Ali je pri izjemnih stroških, kjer je potrebno 75 %
sofinanciranje, že formula v prijavnici za izračun?

Projekt lahko prijavi samo pravna oseba. V
kolikor so šole v okviru šolskega centra
samostojne pravne osebe, morajo imeti vsaka
svojo PIC kodo in lahko samostojno prijavijo
projekte. V kolikor je pravna oseba zgolj šolski
center, je lahko prijavitelj samo šolski center.
Ne, delež sofinanciranja je določen le v primeru
izjemnih stroškov (lahko so sofinancirani največ
do višine 75 % upravičenih izjemnih stroškov).
Ne. V prijavnici zaprosite za dotacijo, torej
upravičene stroške pomnožite z 0,75 %.

Če je znotraj projekta mobilnost (aktivnosti

Potni stroški se izplačajo v skladu z ustaljeno

Ali pri sofinanciranju ni več razmejitve na
75%:25%?

učenja, poučevanja in usposabljanja) – kako gre z prakso in nacionalnimi pravili, ki veljajo v državi
izplačili potnih stroškov?
organizacije, ki udeležence teh aktivnosti pošilja
na pot.
Če gre za mobilnost znotraj partnerstva in so
Upravičenost udeležencev je odvisna od vrste
udeleženci tudi podjetniki, prijavitelj je pa
mobilnosti. Če gre za projektni sestanek, se ga
zbornica – ali morajo biti udeleženci le iz
lahko udeležijo posamezniki, ki so kakor koli
partnerske institucije ali jih lahko zbornica
povezani z organizacijo – partnerjem v projektu
napoti?
(zaposleni, pogodbeni sodelavci, člani).
V kolikor gre za učno mobilnost (aktivnosti
učenja, poučevanja in usposabljanja), so
udeleženci lahko posamezniki, ki so v okviru
partnerske organizacije vključeni v
izobraževanje/usposabljanje oz je izbor
udeležencev transparenten.
Finančna identifikacija
Obrazec je dosegljiv na povezavi v Vodniku za
prijavitelje
Ali so področja vnosa v prijavnice omejeni?
Da, omogočen je vnos do 5000 znakov.
Koliko mora trajati projekt, da se lahko zaprosi za Jezikovna podpora se lahko zaprosi le za osebe,
jezikovno podporo; kateri jeziki spadajo v ta
ki bodo odšle na dolgotrajno aktivnost učenja,
sklop?
poučevanja in usposabljanja– mobilnost daljšo
od 2 mesecev.
Če bo prišlo več večjih projektov iste kakovosti,
Ne. Na podlagi ocen ocenjevalcev se odobri
ali je možno zmanjšati budget in vse odobriti?
najvišje ocenjene projekte v obsegu
razpoložljivih sredstev. Projektni proračuni se
bodo korigirali le v primeru take presoje
ocenjevalcev (če projektni proračun ne ustreza
projektnim aktivnostim oz bi bile v projektu
predvidene neupravičene aktivnosti).
V primeru, da je več projektov enako ocenjenih
Do take situacije ne pride. Tudi med podobno
in ni dovolj sredstev, kako boste postopali?
kakovostnimi projekti so razlike in ocenjevalci
morajo določiti razvrstilno lestvico.
Pri šolskih partnerstvih ali lahko sodelujeta le 2
Da.
šoli?
Kaj pa na področju terciarnega izobraževanja - ali
je dovolj ena višja šola in ena npr. srednja šola za
partnerstvo?

Ne. Izjema 2 sodelujočih šol velja le za področje
šolskega izobraževanja – sodelovanje zgolj med
šolami.

Ozadje/izkušnje – kaj pomeni, če si v zadnjih 3
letih že sodeloval v evropskih projektih? Gre za
katerekoli evropske projekte?

Da. Sodelovanje v katerih koli EU projektih.

Kdaj lahko planiramo začetek aktivnosti v okviru
partnerstev?

1. septembra 2015

Kaj so »short term joint staff training events«?

Gre za kratkotrajna usposabljanja ali delavnice,
ki jih partnerji organizirajo v okviru projekta
Strateška partnerstva in so namenjena
izobraževanju in usposabljanju osebja
sodelujočih organizacij.

Ali so možna zgolj bilateralna partnerstva?
Kakšna bo politika/strategija CMEPIUS-a glede
delitve sredstev glede na velikost partnerstva?

Kako se lahko financirajo mobilnosti – ali je
financirana mobilnost možna zgolj za
mednarodne mobilnosti ali tudi za mobilnosti
znotraj države?

Ali mora biti računalniški program, ki je rezultat
projekta v celoti javno dostopen, oz. kaj je
mišljeno z javno dostopnostjo? Kaj to konkretno
pomeni za npr. nek računalniški program?

Kje se dobi časovnica za projektne aktivnosti?

Ali lahko sodelujejo društva/zavodi, ki nimajo
zaposlenih in na kakšen način ? Kdo se lahko
udeležuje projektnih aktivnosti pri takšnih
organizacijah?
Multiplikativni dogodki: v katerih državah se jih
lahko organizira? Programskih ali partnerskih.

Kako lahko sodeluje Srbija?

Kako je z udeležbo neformalnih skupin v
partnerstvih ?
Izjemni stroški: ali so upravičenci za te stroške le
zunanji izvajalci? Oz. če smo šola in bi neko
podjetje prispevalo opremo, ali ga damo pod
partnerje ali kot izjemni strošek?

Ocenjevanje projektov: ali jih bodo ocenjevali

Da, vendar samo na področju šolskega
izobraževanja, partnerstva med zgolj šolami.
Velikost partnerstva sama po sebi ne vpliva na
dodeljevanje sredstev. Sredstva bodo prejeli
najbolj kakovostni projekti do porabe razpisanih
sredstev.
Za mednarodne poti je določena postavka
projektni sestanki, za mobilnost v okviru
projektnih aktivnosti – mednarodna
usposabljanja, delavnice itd. pa postavka
aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja.
Lokalne poti se krijejo iz postavke »projektni
management in implementacija«
Z odprto licenco lastnik dela dovoli uporabo,
izmenjavo in prilagoditev vira
ostalim uporabnikom. Vsak vir je povezan z
licenco. Odprta licenca ni prenos
avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine
in koristi. (Vodnik Erasmus+)
Na spletni strani www.erasmusplus.si – na
podstrani aktualnega razpisa v sklopu prijavne
dokumentacije za KA2..
Da. Člani društva ali osebje, ki je kakorkoli
vezano na društvo (nek pisni dogovor, pogodba,
sporazum o sodelovanju, potrdilo o članstvu
ipd.)
Multiplikativne dogodke se od 2015 lahko
organizira tako v programski kot tudi v
partnerski državi, vendar le v državi, ki sodeluje v
partnerstvu.
Kot partnerska država – projekt mora v primeru
sodelovanja partnerjev iz partnerskih držav
izkazati izjemno dodano vrednost sodelovanja
teh partnerjev v projektu. Razen pri partnerstvih
izključno med šolami, kjer šole iz Srbije ne
morejo sodelovati.
V primeru KA 2 – SP za področje izobraževanja in
usposabljanja neformalne skupine ne morejo
sodelovati.
Da. Za izjemne stroške so upravičeni le zunanji
izvajalci. V primeru, da bo zunanji izvajalec
dobavil le opremo, je smiselno, da te stroške
uveljavljate kot izjemne stroške in ga ne
vključujete v partnerstvo. V primeru, da pa je
njegova vloga pomembna tudi za razvoj vsebin,
pa bi ga bilo smiselno vključiti v partnerstvo.
Dobava opreme je še vedno del izjemnih
stroškov, mora pa biti pridobljena na podlagi
nacionalnih (evropskih) pravil o javnem
naročanju.
Projekte KA1 in KA2 – Strateška partnerstva

tuji eksperti?
Javni zavodi: ali lahko gredo mentorji, ki niso
zaposleni, na usposabljanje v tujino?
Če je več organizacij iz iste države, ali druga tudi
potrebuje finančno potrdilo?
Ali obstaja baza potencialnih prijaviteljev?

Pri društvih, ki nimajo zaposlenih ljudi – kako se
bodo obračunavali stroški dela?

Kako se finančno gleda na sofinanciranje?

Kako je z DDV-jem?

Če je cilj projekta usposabljanje, ali mora biti
nujno vezano na kurikul?
Če ista organizacija prijavlja 2 različna projekta
ali »stlači« vsebino v eno prijavnico ali izpolni 2
prijavnici?
Kolikšen odstotek sofinanciranja naj bi zagotovile
sodelujoče organizacije?
Kako so stari intenzivni programi umeščeni v
strateška partnerstva?
Ali lahko projekt vsako leto naslavlja drugo ciljno
skupino dijakov?
Ali lahko vključimo v partnerstvo tudi tihe
partnerje?

bodo ocenjevalni slovenski eksperti.
Lahko, če so kako drugače vezani na organizacijo
– dogovor ali sporazum o sodelovanju,
podjemna pogodba …
Finančno identifikacijo priloži le organizacija
koordinatorica.
Ponudbe iz tujine nacionalna agencija objavlja na
povezavi
http://www.erasmusplus.si/razpisi/iskanjepartnerjev/; za področje šolskega izobraževanja
lahko partnerje iščete tudi preko portala e
Twinning, od 1.2. 2015 dalje pa bo na voljo tudi
iskalnik partnerjev na portalu Gateway
(dostopen po 2.2.2015).
Stroški dela se bodo preračunali kot strošek na
enoto, glede na kategorijo dela v skladu z
Vodnikom za prijavitelje.
Društvo pa jih bo obračunalo v skladu z
nacionalno zakonodajo in internimi akti
organizacije, če obstajajo.
Sofinanciranje je že vključeno v postavke in bo
glede na višino postavk, določenih z razpisom,
potrebno. Ni ga treba dokazovati.
DDV je lahko upravičen strošek le, če ga v skladu
z nacionalno zakonodajo, ne morete dobiti
povrnjenega.
Pomembno je, kako ste opisali potrebe projekta,
kakšno usposabljanje boste pripravili in za koga.
Za vsak samostojen projekt je potrebno izpolniti
svojo prijavnico.
Odstotek sofinanciranja ni določen in se ne bo
preverjal, razen za posebne stroške.
Lahko se izvajajo kot ena od projektih aktivnosti,
vendar mora biti tak IP namenjen doseganju
širših ciljev projekta in umeščen v širši kontekst.
Načeloma lahko, je pa to odvisno od načrta
projekta in aktivnosti.
Erasmus+ Strateška partnerstva ne poznajo tihih
partnerjev. Vse organizacije, ki sodelujejo v
projektu so polnopravni partnerji.

