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NAVODILA ZA POROČANJE MOBILNOSTI ZA NAMEN PRAKTIČNEGA 

USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV (IN MLADIH DIPLOMANTOV) IZ OKOLIJ Z MANJ 

MOŽNOSTMI V ORODJU MOBILITY TOOL+     // POGODBENO LETO 2017 

 

 
Spodnja informacija je ključna pri poročanju mobilnosti Erasmus+ tipa SMP (mobilnosti študentov in 

mladih diplomantov za namen praktičnega usposabljana) za pogodbeno leto 2017 in sicer za 

posameznike iz okolja z manj možnostmi, pri vnosih v orodje oz. pri izračunu dotacije v MT+. 

 

Orodje MT+ pri izračunu dotacije za študenta/mladega diplomanta, ki odhaja na prakso in prihaja iz 

okolja z manj možnostmi, poleg osnovne dotacije upošteva še dodatek za prakso. V skladu s pravili 

Erasmus+, je tak udeleženec upravičen le do enega dodatka in to do višjega, ki je v primeru Slovenije 

dodatek iz ESS sredstev (in ne Erasmus+ sredstev). Zaradi neprilagojenosti orodja MT+ pri 

izračunavanju Erasmus+ dotacije v omenjenem primeru, vam pošiljamo naslednja pojasnila: 

 

a) vsak študent/mladi diplomant iz okolja z manj možnostmi (status dokazuje z odločbo) je upravičen 

do dodatka iz ESS sredstev; 

b) če gre študent/mladi diplomant na prakso in prihaja iz okolja z manj možnostmi, je upravičen samo 

do enega, višjega, dodatka in to je v primeru Slovenije dodatek iz ESS, ne pa tudi E+ dodatka za 

prakso (glej tudi Veljavne stopnje financiranja za KA103, točka 2); 

c) orodje MT+ ne dopušča drugačnega vnosa, zato vnesete mobilnosti tako kot vse ostale in pri tistih 

(SMS in SMP), ki prihajajo iz okolja z manj možnostmi, to ustrezno označite v MT+ (slika 1 in slika 

2); 

d) sporazum o nepovratnih sredstvih Erasmus+ (»grant agreement«) v primeru udeležencev iz okolja 
z manj možnostmi ne vključuje dodatka za prakso, saj študent/mladi diplomant v tem primeru, do 
tega ni upravičen;  

e) po oddaji končnega poročila bo NA izračunala skupen znesek napačno poročanega zneska (dodatek 
za prakso za študente/mlade diplomante iz okolja z manj možnostmi) in ga odštela od poročanega 
zneska. 

 
V pomoč pri izračunu Erasmus+ dotacije lahko uporabite Excel tabelo, ki je na voljo v sklopu 
Podatkovnega slovarja (Data Dictionary) – zavihek »SM Grant Calculation«. 
 

  

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/05/2017-KA103-II.1.4-_-Applicable-rates_-Annex-IV.pdf
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/12/Data-dictionary-KA103_2017_May-2017.xlsx
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Slika 1: 

 

 

Slika 2:  

 


