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Projektno življenje

PROJEKT: 
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KAJ-KDAJ-
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• Časovno
omejeno

• Izvajanje
aktivnosti

IZVEDBA

• Dosežene
spremembe

• Poročilo
ZAKLJUČEK
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E C H E ,  E r a s m u s  P o l i c y  S t a t e m e n t

E r a s m u s  P l u s



NAMEN - CILJ
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VIRI AKTIVNOSTI “IZDELKI” REZULTATI UČINKI

NAČRTOVANO DELO NAČRTOVANI REZULTATI

• sredstva
• ljudje
• znanje
• čas

• organizacija
mobilnosti

• # 
mobilnosti

SPREMEMBE
- posameznik
- organizacija
- širše

SPREMEMBE
- zaposljivost
- dvignjen
rating
- višje
financiranje

NAŠA ODLOČITEV 
NEPOSREDEN 

VPLIV
POSREDEN VPLIV



Končno poročilo je…

• izdelek vašega projekta mobilnosti KA1 (zahteva čas in 

podrobno poznavanje vašega projekta, ciljev, namena in pravil 

programa E+, ECHE določil in vašega EPS);

• obsežen vir informacij za nacionalno agencijo (in tudi temeljna 

podlaga za poročilo Evropski komisiji);

• ocenjeno na podlagi vnaprej danih treh sklopov kriterijev; 

(ocena podlaga za izračun OM sredstev).



Številčni in opisni kriteriji ocenjevanja

kvalitativni vidik: kakovost izvedbe projekta –
uresničevanje principov ECHE listine 

največ 40 točk

kvantitativni vidik: kakovost izvedbe projekta –
doseganje ciljev projekta glede obsega mobilnosti 
in porabe projektnih sredstev največ 40 točk

učinek in razširjanje projektnih rezultatov 
največ 20 točk



1. Kvalitativni vidik: 
kakovost izvedbe projekta – uresničevanje 

principov ECHE listine (40)

1.1 So bila pri izvedbi projekta ECHE določila upoštevana? (30 oz. 25 – konzorcij)

o podpora udeležencem mobilnosti (informiranje, postopek izbora, priprava, 

spremljanje in posebna podpora);

o jezikovna podpora;

o priznavanje učnih izidov;

o sodelovanje s partnerskimi institucijami.

1.2 Izražena raven  splošnega zadovoljstva odhajajočih in prihajajočih udeležencev 

mobilnosti in ustreznost podanega pojasnila s strani pogodbenice (10)

1.3 V primeru konzorcija: so partnerice v konzorciju učinkovito in uspešno 

prispevale k implementaciji projekta v skladu z akreditacijo konzorcija (5)



2. Kvantitativni vidik: 
kakovost izvedbe projekta – doseganje ciljev 
projekta glede obsega mobilnosti in porabe 

projektnih sredstev (40)

2.1 V kolikšni meri je bilo doseženo ali preseženo število (tip, 

trajanje) pogodbeno odobrenih mobilnosti in ustreznost 

podanega pojasnila s strani pogodbenice (30);

2.2 V kolikšni meri (višina) so bila učinkovito počrpana

pogodbeno odobrena sredstva projekta in ustreznost podanega 

pojasnila s strani pogodbenice (10).



3. Učinek in razširjanje projektnih rezultatov (20) 

3.1 Ustreznost (primernost) pričakovanih učinkov projekta 

opisanih v sklopu „10. Učni izidi in učinek“ (10);

3.2 Ustreznost (primernost) opisanih aktivnosti razširjanja 

opisanih v sklopu „11. Razširjanje rezultatov projekta“ (10).



(1) Kakovosti vnosov v orodju Mobility Tool+

• vse mobilnosti so zaključene in ustrezno vnesene;

• pazite pri STA mobilnostih št. pedagoških ur;

• pravilen vnos št. mesecev mobilnosti na določeni stopnji študija

• vsa poročila udeležencev oddana;

• podatki o organizacijah so pravilni;

• podatki o kontaktnih osebah pravilni (predvsem pravni zastopnik);

• sklop „Proračun“, organizacijska podpora vnesena ročno.



(2) Kakovost (skladnost) vsebin

• pričakuje se konkretnost, podrobnost, jasnost in 

koherentnost pri odgovorih; 

• prebrati in odgovoriti je potrebno na vsa vprašanja (in 

podvprašanja) v poročilu;

• poročilo je potrebno izpolnjevati skupaj s kriteriji 

ocenjevanja in prijavo projekta!



Ustreznost poročanja v primeru slabše 
realizacije/težave

• identifikacije težave/prepoznan nerealiziran cilj ali 

prepoznana šibkost projekta v določeni fazi

• navedba razlog(ov)a za težave/nerealizirane cilje

• ukrepi in načrt za v prihodnje



Pavšalno vs. konkretno
kaj vs. kako

• V okviru promocije projekta mobilnosti 2015 smo v 
mesecu, tednu… pripravili 2 info dneva in 2 
seminarja, kjer smo pokrili naslednje vsebine, 
izpostavili namen…. Udeležilo se jih je 40 študentov 
dodiplomske stopnje…

• Objava razpisa (kje), način izbora, kriteriji, komisija, 
način obveščanja…

• Našteti katere ciljne skupine (našteti, koliko, če je 
mogoče, posameznikov, znotraj ali izven vaše 
institucije), na kakšen način (našteti orodja/načine 
diseminacije), časovna umeščenost, …).

• “Organizirali smo 

različne dogodke.”

“Izbor kandidatov za 

mobilnosti je potekal v 

skladu z ustaljenimi 

postopki.”

“Razširjanje rezultatov je 
potekalo med različnimi 
ciljnimi skupinami in po 
različnih diseminacijskih
kanalih.”



Ogled poročila

• v Mobility Tool+

• Oddate lahko šele, ko je poročilo izpolnjeno v 
celoti

• Preverite jezik poročanja v sporazumu! 
(sprememba jezika v MT+ – desno zgoraj)

• Pripeti častno izjavo!

• Odgovarjajte na vprašanja konkretno in v 
celoti zajemajoč vidik vaše in partnerskih 
institucij
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UPORABA informacij iz KP

• Letno nacionalno poročilo

• Vmesne evalvacije učinkov, priprava delovnega
načrta (postavljanje indikatorjev)

www.erasmusplus.si 15



W: www.erasmusplus.si
E: erasmusplus-ka1@cmepius.si

Orodje MOBILITY TOOL+

W:http://www.erasmusplus.si/razpisi/
e-orodja/

E: mt@cmepius.si

Skrbništvo projektov KA107

Božidar Grigić

E: bozidar.grigic@cmepius.si

T: 01 6209 486

Kontakti skrbnika projektov/spletna stran

http://www.erasmusplus.si/
mailto:erasmusplus-ka1@cmepius.si
http://www.erasmusplus.si/razpisi/e-orodja/
mailto:mt@cmepius.si
mailto:bozidar.grigic@cmepius.si


ROK: 60 dni po zaključku projekta.

Hvala za pozornost!



http://statistike.cmepius.si/

http://statistike.cmepius.si/

