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Opozorilo

• Ta predstavitev NI pravno zavezujoča. V primeru kakršnih koli dvomov 
velja angleška različica Vodnika za prijavitelje.

• Pred pripravo in prijavo projekta skrbno preberite vso relevantno razpisno 
dokumentacijo.



Uporabljeni pojmi

• veščine = skills
• SP = strateška partnerstva
• visoko šolstvo pomeni tako visoko-, kot tudi višje-šolsko izobraževanje, tudi: 

terciarno izobraževanje
• SE = šolsko izobraževanje
• VET = poklicno izobraževanje in usposabljanje
• HE = višje in visoko šolstvo
• AE = splošno izobraževanje odraslih
• YT = področje mladinskega dela
• HEI  = visoko in višješolske organizacije
• ET = izobraževanje in usposabljanje



Kaj je program Erasmus+

• Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013)
• področja:

• izobraževanje in usposabljanje
• mladina
• šport

• trajanje: 2014 – 2020
• proračun: 16,454 G€ (14,7 + 1,754) 



Kako je sestavljen program Erasmus+

Ključni ukrep 1 
(KA1)

Ključni ukrep 2 
(KA2)

Ključni ukrep 3 
(KA3)

J. Monnet Šport

Projekti mobilnosti Strateška 
partnerstva

Znanje na področju 
izobraževanja, 
usposabljanja in 
mladine

Akademski moduli, 
katedre in centri 
odličnosti

Partnerska 
sodelovanja 
(Collaborative
Partnerships)

Skupni magistrski 
študij Erasmus
Mundus

Koalicije znanja Pobude za inovacije 
na področju politik

Strateške razprave z 
akademskim okoljem, 
(omrežja in projekti)

Majhna partnerska 
sodelovanja (Small
Collaborative
Partnerships)

Posojilo za
magistrski študij 
E+

Koalicije
sektorskih 
spretnosti

Podpora za evropska 
orodja politik

Podpora združenjem Neprofitne evropske 
športne prireditve

Projekti krepitve 
zmogljivosti na 
področju HE

Sodelovanje z 
mednarodnimi 
organizacijami

Krepitev podlag za 
oblikovanje politik

Podporne IT 
platforme

Dialog z deležniki, 
politike in promocijo 
Programa

Dialog z ustreznimi 
evropskimi deležniki



Čemu je namenjen program Erasmus+

• pomagati sistemom izobraževanja, usposabljanja in mladine prilagoditi se hitro 
spreminjajočemu se svetu
• strategija Evropa 2020;
• strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020);
• trajnostni razvoja partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja;
• splošni cilj prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–

2018);
• cilj razvoja evropske razsežnosti v športu (delovni načrt Unije na področju športa);
• spodbujanja evropskih vrednot v skladu z 2. členom Pogodbe o Evropski uniji



Specifični cilji izobraževanje in usposabljanje

• dvigniti nivo ključnih kompetenc in veščin
• krepiti kakovost, inovacije in internacionalizacijo v I&U
• evropski VŽU prostor in podpora nacionalnim politikam in modernizaciji
• krepitev mednarodne dimenzije I&U
• poučevanje in učenje jezikov



Kaj so strateška partnerstva

• projekti sodelovanje vsaj 3 pravnih oseb iz vsaj 3 programskih držav (izjema: 
sodelovanje zgolj med šolami: 2 šoli iz 2 programskih držav)

• trajanje: za HE 24-36 mesecev, za SE, AE in VET 12-36 mesecev
• dotacija: največ 450.000,00 za 36 mesečni projekt
• vsebina:

• vsaj ena prioriteta
• konkretni izdelki / sodelovanje
• možni LTT (DUPU)

• rok: 21. marec 2018, 
• postopek prijave je decentraliziran – prijava nacionalni agenciji
• prijava je le elektronska
• v jeziku partnerstva (lahko v SL, večina v EN)



Programske in partnerske države

Programske
• vse članice EU
• EEA/EFTA (Islandija, Norveška, 

Lihtenštajn)
• kandidatki: Turčija, Bivša 

jugoslovanska republika 
Makedonija

• Pozor: Združeno kraljestvo (UK)

Partnerske
• vse ostale države sveta



Cilji KA2 (celotnega)

• na ravni sodelujočih organizacij: inovativni pristopi, bolj sodobno 
delovno okolje in večja zmožnost delovanja na EU ali mednarodni ravni

• na ravni posameznikov: osebni in strokovni razvoj
• na ravni sistemov: posodobitev in boljši odziv sistemov na izzive 

sodobnega sveta



Pričakovani učinki KA2 (celotnega)

• dvig kakovosti sistemov ET z dvigom kakovosti v organizacijah
• več priložnosti za vse
• večja povezanost z družbenim okoljem (npr. trg dela, družba na splošno)
• krepitev osnovnih in prečnih veščin
• boljša prehodnost med področji in nivoji
• večja uporaba učnih rezultatov
• okrepljeno čezmejno sodelovanje
• IKT in odprti izobraževalni viri
• več in boljše učenje jezikov
• krepitev sodelovanja med prakso, raziskovanjem in politikami



Kaj so cilji strateških partnerstev

• razvoj, prenos in/ali izvajanje inovativnih praks ter dejavnosti za 
spodbujanje sodelovanja, vzajemnega učenja in izmenjav izkušenj na 
evropski ravni

• vrste projektov
• Strateška partnerstva za inovacije
• Strateška partnerstva za izmenjavo dobrih praks

• posebni primeri partnerstev za izmenjavo dobrih praks
• Partnerstva za izmenjavo med šolami
• Transnacionalne mladinske pobude



Prečne prioritete SP - 2018

• osnovne veščine in ključne kompetence (npr. orodja, učni izidi)
• (N) socialno vključevanje
• odprte izobraževalne in inovativne prakse v digitalni dobi (npr. 

metodologije, orodja
• (N) razvoj izobraževalnega osebja
• preglednost in priznavanje veščin in kvalifikacij
• trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost
• ozaveščanje o pomembnosti evropske kulturne dediščine 



HE prioritete SP - 2018
• obravnava primanjkljaja veščin
• nadaljnji razvoj sistema za spremljanje diplomantov
• (N) dvig kakovosti poučevanje (usposabljanja in izmenjave)
• (N) odličnost v poučevanju
• (N) vključujoči visokošolski sistemi

• institucionalne strategije
• prehodi med šolami, VET, raziskovalnimi organizacijami in HEI
• prilagodljivi in modularni izobraževalni programi
• državljanska in družbena odgovornost  ter priznavanje prostovoljskega in skupnostnega dela v 

akademskih rezultatih
• prispevek HE k inovativnosti
• učinkoviti in uspešni sistemi financiranja in upravljanja HE sistemov
• (N) spodbujanje uveljavljanja bolonjskih načel in orodij



SE prioritete SP - 2018

• (N) krepitev profila učiteljskih poklicev
• spodbujanje pridobivanja veščin in kompetenc
• kakovost šolskega izobraževanja
• (N) kakovostna predšolska vzgoja



VET prioritete SP - 2018

• spodbujanje kakovostnih delovnih praks v drugih državah
• (N) razvoj učenja ob delu
• sistemi povratnih informacij za zagotavljanje kakovosti
• krepitev pridobivanja ključnih kompetenc v VET
• (N) usposabljanje učnega osebja v VET



AE prioritete SP - 2018

• (N) krepitve ponudbe učnih priložnosti za slabše izobražene
• ponudba priložnosti za pridobivanje novih veščin
• (N) spodbujanje povpraševanja
• razvoj kompetenc učnega osebja
• razvoj mehanizmov za spremljanje učinkovitosti izobraževanja odraslih



YT prioritete SP - 2018

• spodbujanje kakovostnega mladinskega dela
• spodbujanje opolnomočenja
• spodbujanje podjetništva (podjetnosti)



Projekt

• vsak projekt je organizirana in ciljno usmerjena dejavnost
• faze:

• definiranje
• načrtovanje
• izvedba 
• implementacija rezultatov
• poročanje
• nadgradnja (follow-up)

• omejitve:
• viri
• čas
• vsebina (project scope)



Analiza potreb

• ključni korak priprave projekta
• je osnova za določanje ciljev in vsebine projekta
• je križišče zahtev programa Erasmus+ ter potreb projektnih partnerjev
• analiza razkoraka (gap analysis) med obstoječim in željenim stanjem

• praktična vaja: določanje ciljev projekta in izbor prioritet s pomočjo SWOT 
analize



SWOT analiza

• Interni vidik
• prednosti (Strenghts)
• slabosti (Weaknesses)

• Eksterni vidik
• priložnosti (Opportunities)
• nevarnosti (Threats)



Cilji projekta

• kaj želi projekt doseči
• načelo SMART

• konkretni (specific, significant, stretching)
• merljivi (measurable, meaningful, motivational)
• dosegljivi (attainable, agreed upon, achievable, acceptable, action-oriented)
• relevantni (relevant, realistic, reasonable, rewarding, results-oriented)
• časovno uokvirjeni (time-bound, time-based, timely, tangible, trackable)



Prva praktična vaja – definiranje projekta

• Vsaka skupina:
• se odloči katero organizacijo predstavlja
• kdo so njihovi projekti partnerji (država in vrsta organizacije)
• opravi SWOT analizo
• določi namen projekta
• določi največ 3 prioritete, ki jih bo naslavljal projekt
• cilje projekta



Orodja strateških partnerstev

• projektni sestanki (IPM)
• intelektualni rezultati (konkretni izdelki projekta) (IO)
• multiplikatorski dogodki (trženje projektnih izdelkov) (ME)
• dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (LTT)

• kombinirana mobilnost (vsa področja, 5d-2m + virtualna mobilnost)
• kratkotrajne izmenjave skupin učencev/dijakov (SE, 5d-2m)
• intenzivni študijski programi (HE, 5d-2m)
• dolgotrajna učna mobilnost učencev/dijakov (SE, 2m-12m)
• dolgotrajna mobilnost z namenom poučevanja ali usposabljanja (vsa področja, 2m-

12m)
• kratkotrajna skupna usposabljanja osebja (vsa področja, 3d-2m)



Projektni sestanki

• srečanja projektnih partnerjev
• usklajevanje dela in spremljanje projekta
• podrobno načrtovanje

• nepovratna sredstva:
• znesek na enoto
• enota je eno potovanje ene osebe
• znesek glede na razdaljo potovanja:

• 100 – 1.999 km: 575,00 €
• 2.000 km: 760,00 €



Intelektualni rezultati

• konkretni projektni izdelki, ki zahtevajo intelektualni vložek
• ni na voljo v Strateških partnerstvih za izmenjavo dobrih praks

• nepovratna sredstva:
• znesek na enoto
• enota: delovni dan
• znesek glede na kategorijo osebja:

• običajno: raziskovalci in predavatelji ter tehnično osebje
• izjemoma: vodstveno ter administrativno osebje (zgolj z upravičenim razlogom)

• kategorija osebja se določi na podlagi vsebine opravljenega dela, potrebna je 
pogodba o zaposlitvi kot pravna osnova (razlike med državami, v SI velja ZDR)



Multiplikatorski dogodki

• dogodki namenjeni ‚trženju‘ intelektualnih rezultatov
• udeleženci ne smejo biti iz organizacij, ki sodelujejo v projektu
• oblika dogodka ni vnaprej določena

• nepovratna sredstva:
• znesek na enoto
• enota je udeleženec
• znesek glede na tip udeleženca:

• 100,00 € za udeleženca iz iste države kot je kraj dogodka
• 200,00 € za udeleženca iz druge države

• največ 30.000,00 € na projekt



Dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (LTT)

• ne sme biti glavna dejavnost projekta
• namenjeno doseganju projektnih ciljev
• sodelujejo lahko le pripadniki organizacij, ki sodelujejo v projektu
• nepovratna sredstva

• znesek na enoto (seštevek stroškov poti in stroškov bivanja)
• enota: trajanje in razdalja



LTT – kombinirana mobilnost

• področje/-a: SE, HE, VET, AE, YT
• trajanje: 5 – 60 dni
• udeleženci: učenci, dijaki, študenti, učeči se odrasli
• posebnosti: kombinacija dejavnosti v virtualnem okolju in dejanske 

mobilnosti



LTT - intenzivni študijski programi 

• področje/-a: HE
• trajanje: študenti: 5 – 60 dni, osebje: 1 – 60 dni
• udeleženci: študenti, predavatelji, vabljeni predavatelji
• posebnosti: zaporedni dnevi, osebje izvaja ISP



LTT - dolgotrajna mobilnost za poučevanje ali usposabljanje

• področje/-a: HE, VET, SE, AE
• trajanje: 2 -12 mesecev
• udeleženci: osebje organizacij, ki sodelujejo v projektu 
• posebnosti: možnost sredstev za jezikovno podporo



LTT - kratkotrajna skupna usposabljanja osebja

• področje/-a: SE, HE, VET, AE YT
• trajanje: 3 – 60 dni
• udeleženci: osebje organizacij, ki sodelujejo v projektu
• posebnosti: /



LTT - kratkotrajne izmenjave skupin učencev/dijakov

• področje/-a: SE 
• trajanje: 3 – 60 dni
• udeleženci: učenci, dijaki, osebje organizacij, ki sodelujejo v projektu
• posebnosti: /



LTT - dolgotrajna učna mobilnost učencev/dijakov

• področje/-a: SE
• trajanje: 2 – 12 mesecev
• udeleženci: učenci, dijaki 
• posebnosti: možnost sredstev za jezikovno podporo, udeleženci morajo 

biti stari vsaj 14 let



LTT - dolgotrajna mobilnost mladinskih delavcev

• področje/-a: YT
• trajanje: 2 – 12 mesecev
• udeleženci: osebje organizacij, ki sodelujejo v projektu
• posebnosti: možnost sredstev za jezikovno podporo



LTT– stroški poti

Razdalja v km Znesek v €
10 - 99 20,00

100 - 499 180,00
500 – 1.999 275,00

2.000 – 2.999 360,00
3.000 – 3.999 530,00
4.000 – 7.999 820,00

> 8.000 1.500,00



LTT – individualna podpora

• dolgoročna mobilnost osebja:
• do 14. dneva (B1.5) + 15. do 60. dan (B1.6) + 61. dan do 12 mesecev (B1.7)
• kratkotrajna mobilnost osebja:
• do 14. dneva (106,00 €/d) + 15. do 60. dan (74,00 €/d)
• dolgotrajna mobilnost učencev: B1.8 (znesek na mesec)
• kratkotrajna mobilnost učencev: do 14. dneva (58,00 €/d) + 15. do 60. dan 

(42,00 €/d)
• jezikovna podpora: 

• mobilnosti daljše od 2 mesecev
• 150 € na udeleženca



Druga nepovratna sredstva: vodenje in izvajanje projekta

• vsi stroški povezani z izvajanjem projekta
• znesek na enoto
• enota: 1 mesec izvajanja projekta
• zneska (na mesec): 

• 500,00 € za koordinatorja
• 250,00 € za vsakega partnerja

• največ 2.750,00 € na mesec za cel projekt



Druga nepovratna sredstva: izredni stroški

• A
• dejanski stroški zunanjih izvajalcev ter nakupa ali najema dobrin in storitev, ki 

so nujne za izvedbo projekta
• sofinanciranje v višini 75% upravičenih stroškov
• največ 50.000,00 € na projekt

• B
• posebej dragi stroški potovanj
• če standardni znesek ne pokrije 70% dejanskega stroška
• sofinanciranje do 80% dejanskih stroškov



Druga praktična vaja – določanje projektnih dejavnosti

• na podlagi podatkov, ki ste jih prejeli sestavite okvirni načrt projektnih 
dejavnosti

• na koncu kratka predstavitev:
• vašega projekta (opis naloge)
• načrt projektnih dejavnosti za vaš primer



Merila ocenjevanja

Merilo Max. točk Prag
Ustreznost projekta 30 15
Kakovost zasnove in izvedbe projekta 20 10
Kakovost projektne skupine in dogovorov o 
sodelovanju

20 10

Učinek in razširjanje 30 15

Projekt mora doseči:
- vsaj 60 točk in
- vsaj polovico točk pri vsakem merilu



Pomembni vidiki projekta
• inovativnost
• evropska dodana vrednost
• kakovost delovnega programa
• spremljanje kakovosti projekta in izdelkov
• stroškovna učinkovitost
• uravnoteženost partnerstva
• razširjanje
• učinek projekta
• odprti dostop
• trajnost
• priznavanje
• večjezičnost



Nasveti

• preberite in upoštevajte vso relevantno razpisno dokumentacijo
• projekt opišite jasno, razumljivo in konkretno
• pomemben je učinek projekta na okolje (notranje, zunanje, širše)
• opis projekta mora biti notranje skladen in povezan
• vsak element projekta mora biti vsebinsko utemeljen
• racionalna presoja vsebine
• kritično oko
• CMEPIUS pomoč (vsak petek (od 12. januarja do 9. marca) so na voljo so 

individualna svetovanj, prijava na: https://goo.gl/forms/VaJV9uJGJvJ4y1fB3) 
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Drugi seminarji

• SE in VET:
• Postojna, 11. januar 2018
• Ljubljana, 16. januar 2018
• Maribor, 18. januar 2018

• AE:
• Ljubljana, 14. februar 2018

• HE:
• Ljubljana, 15. februar 2018



Razpoložljiva sredstva za leto 2018 v Sloveniji



Več informacij

• Spletna stran programa:
• http://www.erasmusplus.si/vstopna-stran/

• Razpisna dokumentacija:
• http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/

• Spletna stran Evropske komisije:
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

• Vprašanja:
• erasmusplus-ka2@cmepius.si
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Pomoč
• HE:

– mag. Robert Marinšek
– robert.marinsek@cmepius.si
– (+386) 1 620 94 62

• SE:
– Urška Šraj (urska.sraj@cmepius.si) 
– (+386) 1 620 94 76
– Katjuša Radinovič 

(katjusa.radinovic@cmepius.si) 
– (+386) 1 620 94 79

• AE
– Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-

percic@cmepius.si)
– (+386) 1 620 94 75

• VET
– Maja Godejša

(maja.godejsa@cmepius.si) 
– (+386) 1 620 94 60


