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Današnja vsebina

• Pravila programa Erasmus+

• Načrtovanje projekta

• Prijava projekta
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PRAVILA PROGRAMA ERASMUS+
Mobilnost (pred) šolskega osebja - KA101
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Razpoložljiva sredstva za KA101
2019 SI

• SE KA101: več kot 990.000 €: Odobrenih 50 projektov 

2020 SI (okviren proračun)

• SE KA101: rezerviranih več kot 1.025.000 €



Posebni cilji programa Erasmus+
Projekt mora naslavljati cilje programa Erasmus+ (Vir: Vodnik za prijavitelje 2020)

Posebni cilji:

• izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, 

• spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in 
internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za 
usposabljanje, 

• spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, 

• izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja,

• izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko 
jezikovno raznolikost in medkulturno zavest EU. 



Ključni vir informacij

• Vodnik za prijavitelje
– DEL A: Splošne informacije o programu Erasmus+ 

– DEL B: Podrobne informacije o posameznih ukrepih 

Merila za upravičenost KA101- podrobneje str. 63 -66

– DEL C: Informacije za prijavitelje (administrativni postopki)

• Spletna stran - Razpis 2020

• Spletna stran - Strateški dokumenti

www.erasmusplus.si

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2019/09/Erasmus_Programme_Guide_2020_SL_Final_Clean.pdf
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/
https://www.cmepius.si/knjiznica/strateski-dokumenti/
http://www.erasmusplus.si/


Projekti mobilnosti
KA101 - Mobilnost šolskega osebja

NAMEN:

• Omogočiti osebju s področja šolskega izobraževanja strokovni in osebni
razvoj in s tem prispevati k dvigu kakovosti poučevanja in učenja.

TRAJANJE

• Projekt: 1 leto do 2 leti

• Mobilnost: najmanj 2 dni in največ 2 meseca (v kar ni zajet čas poti!)

ZAČETEK PROJEKTA 

• Med 1. 6. 2020 in 31. 12. 2020



Kdo lahko sodeluje (1)?
Upravičene organizacije prijaviteljice:

• vrtci, osnovne in srednje šole, 

• šole/zavodi za učence s posebnimi potrebami,

• glasbene šole in dijaški domovi,

• CŠOD,

• v primeru nacionalnega konzorcija za mobilnost: lokalni/regionalni
ali koordinatorski organ na področju šolskega izobraževanja ter CŠOD.

Seznam upravičenih organizacij prijaviteljic: 

• Seznam

Udeleženci mobilnosti:

• osebje, pristojno za šolsko izobraževanje (ki poučuje ali ne),

• drugo izobraževalno osebje.
PRIJAVITELJ V E+ NE MORE BITI FIZIČNA OSEBA, NOSILEC PROJEKTA JE LAHKO LE ORGANIZACIJA!
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http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2019/09/Sezam-upravicenih-organizacij-KA101-in-KA229.pdf


Kdo lahko sodeluje (2)?
Partnerske organizacije v projektu so lahko:

• šole ali katerekoli javne ali zasebne organizacije, aktivne na trgu dela oz. na 
področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (v primeru usposabljanja);

• institucije, ki zagotavljajo splošno, poklicno ali strokovno izobraževanje na 
katerikoli ravni do-univerzitetnega izobraževanja (v primeru poučevanja). 

Število sodelujočih organizacij:

• v primeru strukturiranega tečaja ali usposabljanja → v času prijave 1 
organizacija (prijaviteljica);

• v primeru izobraževalnega obiska na delovnem mestu in poučevanja →
v času prijave (priporočamo) najmanj 2 sodelujoči organizaciji
(pošiljateljica in prejemnica) iz 2 različnih držav.

• V primeru konzorcija, ob prijavi naveden nosilec in vsaj 2 šoli/vrtca (vsi iz 
Slovenije)
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V katere države lahko izvedete 
mobilnosti?

EU 28

Makedonija (FYROM)

Turčija

Islandija

NorveškaLihtenštajn

Srbija



Kakšne so možnosti za mobilnost?

2. Strukturirani tečaj ali usposabljanja v tujini 

1. Poučevanje

3. Izobraževalni obisk na delovnem mestu



eTwinning

• iskalnik projektnih partnerjev,

• iskalnik projektih idej in projektov/aktivnosti,

• nadgradnja strokovnih kompetenc,

• prostor projektne diseminacije,

• varen virtualni prostor izmenjave,

• www.etwinning.net v 24 jezikih (tudi SI).

*BREZPLAČEN, PROSTO DOSTOPEN PORTAL*
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http://www.etwinning.net/
https://www.youtube.com/watch?v=zdmUFgsM2yE


• Portal namenjen učiteljem.

Na portalu lahko najdete informacije 
o evropski izobraževalni politiki, 
novice, trende, strokovne članke, 
nacionalne pobude, šolske pobude, 
možnosti za povezovanje, izmenjavo 
izkušenj in mnenj, najboljše 
izobraževalne projekte in drugo 
gradivo.

• Portal vključuje:
katalog izobraževanj,
priložnosti za mobilnosti,
praktični vodnik za vodstvo 

organizacije,
novosti idr.

School Education Gateway



Pravila za dodelitev nepovratnih
sredstev

Dejanski 

stroški
Kriterij oseb s posebnimi potrebami

Utemljitev v času prijave. Dokazila so računi v času izvedbe projekta.

Kalkulator razdalj

Upošteva se razdalja med krajema in NE pot tja in nazaj

350 EUR na udeleženca

Zneski za izračun dnevnih sredstev

Stroški na 

enoto

Pot

Organizacijska podpora

Individualna podpora

Kotizacija

Podpora za posebne potrebe in izredni stroški

Izredni stroški za drage potne stroške

70 EUR na dan/največ 700 EUR na udeleženca

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2019/09/zneski_za_izracun_dnevnih_sredstev_2020.pdf


Info izračun proračuna
1 udeleženec gre v Nemčijo na strukturirani tečaj za 7 dni (5 dni tečaja + 2 dni za pot)

Za predstavljeno mobilnost je možno pridobiti nepovratna sredstva v višini 1.938 €.

Pomoč pri izpolnjevanju: video
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Organizacijska podpora 350€

Pot 275€

Ljubljana – Hamburg je cca 900 km; 

razdalja pade v 3 skupino (glej

Vodnik za prijavitelje).

Uporabimo kalkulator razdalj.

Individualna podpora 1008€
7 x 144€ na dan; Nemčija spada v 

drugo skupino držav – glej Vodnik za 

prijavitelje

Kotizacija 350€ 5 x 70€ na dan

https://www.youtube.com/watch?v=Jvafnd6b_Yk
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2019/09/Erasmus_Programme_Guide_2020_SL_Final_Clean.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl


NAČRTOVANJE PROJEKTA
Kako do kakovostnega projekta?
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Ste zmedeni pri terminologiji?

• AKTIVNOST = kar se dogaja med projektom, kaj delamo

• MOBILNOST/AKTIVNOST = poučevanje, strukturirani tečaj in/ali izobraževalni 

obisk na delovnem mestu 

• IZDELEK = nekaj materialnega, kar smo naredili

• REZULTAT = sinergična posledica aktivnosti IN izdelkov OB koncu projekta

• UČINEK = sinergična posledica aktivnosti, izdelkov IN rezultatov pretežno PO 

KONCU projekta

• CILJNE SKUPINE = skupine posameznikov, na katere projekt kakor koli vpliva, 

se jih “tiče”
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KAJ JE PROJEKT MOBILNOSTI?

https://www.youtube.com/watch?v=ZGVO6SFDm0g

https://www.youtube.com/watch?v=ZGVO6SFDm0g


Evropski razvojni načrt…
…je temelj projektne prijave!

• Katere so ključne potrebe in cilji vaše organizacije na področju evropske mobilnosti in 
sodelovanja?

• Opredelite ključna področja dejavnosti svoje organizacije, ki jih želite izboljšati in obrazložite, 
kako bi to storili. Npr. razmislite o svojih načrtih za izboljšanje kompetenc za vodenje in 
kompetenc osebja; vsebine, metode in orodja za poučevanje in usposabljanja; razvoj ključnih
kompetenc in spretnosti osebja in udeležencev izobraževanja; razvoj trajnostnega čezmejnega
sodelovanja ipd.

• Prosimo, opredelite cilje tega specifičnega projekta: katere določene potrebe, cilje in ključna

področja izboljšav nameravate obravnavati skozi aktivnosti, ki so opisane v tem predlogu projekta?

• Če je ustrezno, prosimo, na kratko predstavite druge dejavnosti svoje organizacije na področju

evropske in mednarodne mobilnosti in sodelovanja, poleg te prijave.

Kakovosten evropski razvojni načrt: vse mobilnosti in ostale aktivnosti v okviru 
projekta prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev, skladnih z razvojnimi cilji 
organizacije.



UČINEK mobilnosti mora biti pozitiven in 
dolgotrajen!

• Na vključene udeležence

• Na sodelujoče organizacije

• Na sisteme politik, ki obravnavajo take aktivnosti
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Orodje Matrika Učinek+
Orodje pomaga pri razmisleku o učinkih, ki si jih želimo s projektom doseči in kako jih

meriti. Gradivo

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources


Kako do kakovostnega projekta?

Erasmus+ ni MUS, pomaga pa!

RAZMISLEK

Kakšne so potrebe vaše organizacije? 

Na katerih področjih ste šibki?

Kje želite dodatni razvoj?

Kakšni so splošni cilji razvoja vaše organizacije?

Ali mobilnost lahko prispeva k doseganju teh splošnih ciljev?

Je projekt vključen v življenje šole ali je zgolj njen podaljšek?

Ali se projekti na šoli dopolnjujejo in so odraz vizije in vrednot šole?

Kakšno spremembo si želite?
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Kako se lotiti projekta?

Analiza stanja in potreb Evropski razvojni načrt

ZAKAJ? KDAJ?

KAJ?

KDO?

KJE?
KAKO?



Recept za prijavo projektov 
mobilnosti

MOBILNOST

Izobraževalni obisk

PRIPRAVA

EVALVACIJA DISEMINACIJA

IZBOR 

KANDIDATOV

MOBILNOST

Poučevanje

MOBILNOST

Strukturirani tečaj

STRATEGIJA/

NAČRT 

PROJEKTA

MOBILNOST

Strukturirani tečaj

MOBILNOST

Strukturirani tečaj

MOBILNOST

Izobraževalni obisk



Kakšni so kriteriji ocenjevanja?
USTREZNOST projekta (30 točk) UČINEK IN RAZŠIRJANJE (30 točk)

KAKOVOST projektne zasnove 
in izvedbe projekta (40 točk) Najvišje možno število točk je 100.

Projekt mora doseči najmanj 60 točk
in vsaj 50 % točk pri posameznem
kriteriju.



PRIMERA DOBRE PRAKSE

• Vrtec Najdihojca, ga. Darja Krebelj

• Gimnazija Ledina, ga. Andreja Pavle Jurman
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PRIJAVA PROJEKTA
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Prijava projekta

KJE? Objava razpisa Erasmus+ 2020 (vključno s prijavno dokumentacijo).  

KDAJ? RAZPISNI ROK:

Torek, 5. februar 2020, do 12. ure 

Oddaja zgolj preko spleta!

KAKO?
• Prijavi se organizacija.
• EU Login račun.
• OID koda (namesto PIC)

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-19329380-RJ8JccETC7nZ3H4scRtLrSs4NcWnWOgqSnzQ6VD10echrvIi6Qvzitzg4uywAjAjXlcquAZvw1vRaVXCDqkqspm-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-jmiquDAzlucEJHH3fzKzLYMLTo0NrCdQ3pxynV27zZDq


Novost v razpisu 2020! 
Organisational Identification Code (OID)

• V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi 
sodelovati v kateri koli decentralizirani aktivnosti 
programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati na 
portalu Erasmus+ and European Solidarity corps in 
pridobiti t. i. OID kodo (prej PIC koda). Za sodelovanje v 
centraliziranih akcijah je še vedno potrebna PIC koda.

• Vsaka organizacija, ki je že imela PIC kodo, je kodo OID 
prejela avtomatsko. Vse informacije najdete na portalu.
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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Kje najdemo prijavnico?

• Spletna prijavnica

School Education Staff Mobility (KA101)

• Prijavnico rešujemo v slovenskem jeziku. 

32

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications?year=2019&keyActionCcm2Id=31046220&actionTypeCcm2Id=31046251&roundCcm2Id=31047463&draft=true&submitted=true&unsubmitted=true&deleted=true&reopened=true&reopenedNA=true&orderBy=LAST_DATE_MODIFIED&order=DESC&nbRecords=10&createdByMe=true&sharedWithMe=true


Kaj se zgodi po ocenjevanju?

• Tehnični pregled in vsebinski pregled prijave.

• Obvestilo o izboru (s komentarji ocenjevalcev).

• Za odobrene projekte:
– podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih,

– delavnica za pogodbenika,

– prvo nakazilo,

– izvedba projekta,

– spremljanje

– sodelovanje do konca projekta.



Pomoč
Vsebinska vprašanja s področja projektov mobilnosti v splošnem izobraževanju

Urša Bajželj: ursa.bajzelj@cmepius.si , 01/ 620 94 56

Finance na področju splošnega izobraževanja

Sabina Benvenuti: sabina.benvenuti@cmepius.si, 01/ 620 94 63

Splošna vprašanja v povezavi s projekti mobilnosti

erasmusplus-ka1@cmepius.si

mailto:ursa.bajzelj@cmepius.si
mailto:sabina.benvenuti-topic@cmepius.si
mailto:erasmusplus-ka1@cmepius.si


Bodite na tekočem

• Erasmus+ spletna stran http://www.erasmusplus.si/

• CMEPIUS spletna stran https://www.cmepius.si

• Spletne statistike http://statistike.cmepius.si/

• CMEPIUS Facebook https://www.facebook.com/Cmepius/

• CMEPIUS YouTube https://www.youtube.com/user/cmepius1

• E-novičke PRIJAVA

• Publikacije https://www.cmepius.si/knjiznica/
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http://www.erasmusplus.si/vstopna-stran/
https://www.cmepius.si/
http://statistike.cmepius.si/
https://www.facebook.com/Cmepius/
https://www.youtube.com/user/cmepius1
https://cmepius.us8.list-manage.com/subscribe?u=c594c04585d1411dcfc792db6&id=e1ac63e253
https://www.cmepius.si/knjiznica/


Namesto zaključka

• Vem, kje lahko najdem informacije in dokumentacijo.

• Vem, kakšne možnosti ponujajo projekti KA101.

• Vem, kakšen je namen mobilnosti znotraj KA101.

• Vem, da je jedro prijave ERN.

• Vem, da mora vsaka mobilnost izhajati iz dejanskih potreb 
(analiza stanja).

• Vem, kdaj je e-prijavo potrebno oddati.
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Seminarji za prijavitelje na KA229  - strateška 
partnerstva med šolami/vrtci:

- Ljubljana: 14. in 28. 1. 

- Maribor: 21. 1. 

- Celje: 30. 1.

Rok za oddajo vlog: 24. 3. 2020 do 12.00



SREČNO S PRIJAVO! 

VPRAŠANJA?
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