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PRIHODNOST 
PROGRAMA ERASMUS+

Program Erasmus+, ki se je začel izvajati leta 2014, je ustvaril 
številne priložnosti za mobilnost in sodelovanje na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Udeležencem 
zagotavlja dragocene spretnosti in izkušnje, pomaga pa tudi pri 
posodabljanju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela 
po vsej Evropi.
Cilj novega programa (2021–2027) je postati še bolj vključujoč, 
dostopen in trajnosten. Pomembni cilji vključujejo podporo 
digitalnemu prehodu v evropskem izobraževanju in pomoč 
pri vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora.
Za dosego teh ciljev je bil novi program zasnovan tako, da bo lažje 
dostopen organizacijam kot kdaj koli prej. Erasmus akreditacija je  
za ta cilj ključnega pomena.
Erasmus akreditacija je v okviru novega programa nov način 
dostopa do aktivnosti mobilnosti. Ta brošura vsebuje pojasnila 
o tem, kako akreditacija deluje, kdo se lahko prijavi in kakšne 
so prednosti. 

Erasmus akreditacija je kot 
članska izkaznica za ukrep 
mobilnosti posameznikov. 

Organizacije se morajo 
v sedmih letih programa 
za prejem finančnih 
sredstev za aktivnosti 
mobilnosti v okviru 
ključnega ukrepa 1 
akreditirati le enkrat.
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
vključno s formalnim, 
neformalnim in priložnostnim 
izobraževanjem odraslih.

POKLICNO IN STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE   
vključno z začetnim in stalnim 
poklicnim in strokovnim 
izobraževanjem ter  
z vsakovrstnim učenjem 
na delovnem mestu.

ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
vključno s predšolsko vzgojo 
in varstvom ter izobraževanjem 
na predšolski, snovnošolski 
in srednješolski ravni.

KAJ VKLJUČUJE 
ERASMUS AKREDITACIJA?

Erasmus akreditacija daje organizacijam dostop 
do priložnosti za učno mobilnost v okviru 
programskega ključnega ukrepa 1. Ključni ukrep 1 
organizacije podpira pri zagotavljanju priložnosti 
za poklicni in osebni razvoj učečih se, učiteljev, 
vodij usposabljanja in drugega strokovnega osebja. 
Vsaka Erasmus akreditacija zajema eno 
od treh področij izobraževanja: 

Zagotovilo kakovosti 

Ko se organizacije prijavijo 
za pridobitev Erasmus akreditacije 
soglašajo, da bodo upoštevale 
Erasmus standarde kakovosti.  
Za akreditirane organizacije so ti 
standardi preverjen recept za uspeh. 
Udeležencem zagotavljajo kakovost 
izkušnje mobilnosti. Standarde 
kakovosti si lahko preberete 
v razpisu za pridobitev akreditacije 
ali v prijavnem obrazcu.

PODPRTE DEJAVNOSTI:

Mobilnost osebja v šolskem 
izobraževanju, poklicnem 
in strokovnem izobraževanju 
pa tudi izobraževanju odraslih

Mobilnost za dijake poklicnega 
in strokovnega izobraževanja 

Skupinska mobilnost in mobilnost 
posameznikov za učence in dijake 
v šolskem izobraževanju
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KDO SE LAHKO 
PRIJAVI?

Prijavijo se lahko organizacije iz  
držav programa. Te vključujejo  
vse države članice Evropske unije  
in tudi številne druge države, ki so  
se pridružile programu. Celoten 
seznam držav programa in njihovih 
nacionalnih agencij je na voljo tukaj: 
https://www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact _sl
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PRIJAVIJO SE LAHKO 
RAZLIČNE ORGANIZACIJE, 
MED KATERIMI SO:

Organizacije, ki izvajajo 
šolsko izobraževanje, poklicno 
in strokovno izobraževanje 
ali nepoklicno splošno 
izobraževanje odraslih

Lokalni in regionalni javni organi, 
usklajevalni organi in druge 
organizacije, ki imajo vlogo 
na področju šolskega 
izobraževanja, poklicnega 
in strokovnega izobraževanja ali 
nepoklicnega splošnega 
izobraževanja odraslih

Podjetja in druge organizacije, 
ki gostijo, usposabljajo ali drugače 
sodelujejo z dijaki in vajenci 
v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju 

Da bi preverili, ali se 
lahko vaša organizacija 
prijavi, obiščite spletne 
strani svoje nacionalne 
agencije!

Ali vaša organizacija 
že ima Listino za 
mobilnost v PSI?

To je vaša priložnost, da jo 
podaljšate do leta 2027 s  
prijavo za Erasmus akreditacijo. 
Za organizacije z Listino za 
mobilnost v PSI je bil oblikovan 
poenostavljen postopek ponovne 
akreditacije. Več informacij 
najdete v razpisu in pri svoji 
nacionalni agenciji!

https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact _sl
https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact _sl
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Da bi preverili, ali se 
lahko vaša organizacija 
prijavi, obiščite spletne 
strani svoje nacionalne 
agencije!

Ali vaša organizacija 
že ima Listino za 
mobilnost v PSI?

To je vaša priložnost, da jo 
podaljšate do leta 2027 s  
prijavo za Erasmus akreditacijo. 
Za organizacije z Listino za 
mobilnost v PSI je bil oblikovan 
poenostavljen postopek ponovne 
akreditacije. Več informacij 
najdete v razpisu in pri svoji 
nacionalni agenciji!

PRIPRAVA LASTNE 
STRATEGIJE

Erasmus akreditacija vam 
omogoča, da sami opredelite 
svoje cilje, in vam daje 
svobodno izbiro glede tega, 
kako hitro želite napredovati. 
Da bi bil vaš načrt vedno 
relevanten, ga lahko tudi 
posodabljate.

NALOŽBE 
V PRIHODNOST

Stabilen dostop do finančnih 
sredstev vam omogoča 
osredotočanje na dolgoročne 
cilje. Aktivnosti mobilnosti 
se lahko uporabljajo 
za postopno zviševanje 
kakovosti poučevanja 
in učenja v vaši organizaciji 
na nove ravni.

KAKŠNE 
SO PREDNOSTI 
ERASMUS 
AKREDITACIJE?

Za akreditacijo morajo organizacije pripraviti 
načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti 
mobilnosti in jih uporabiti za izboljšanje 
svoje ponudbe izobraževanja in usposabljanja.  
Ko so organizacije akreditirane, lahko 
izkoristijo naslednje prednosti: 

STABILNO 
FINANCIRANJE

Vaša organizacija se  
lahko zanese na program,  
ki vas bo vsako leto podprl 
s finančnimi sredstvi za  
nove aktivnosti mobilnosti.

PRILOŽNOSTI ZA RAST  
IN RAZISKOVANJE

Preskusite lahko nove vrste 
aktivnosti ali oblike sodelovanja 
z novimi partnerskimi 
organizacijami – ne da bi morali 
vsakič izpolniti novo vlogo. 
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DVE VRSTI 
ERASMUS 
AKREDITACIJE 

Če se odločite prijaviti 
za Erasmus akreditacijo, 
sta na voljo dve možnosti:

ERASMUS AKREDITACIJA 
ZA POSAMEZNE ORGANIZACIJE
To je osnovna možnost – vaša 
organizacija se prijavi za izvajanje 
mobilnosti svojega osebja ali učečih se. 
Ko boste pridobili nekaj dragocenih 
izkušenj, lahko svojo akreditacijo 
za posamezno organizacijo nadgradite 
v akreditacijo za koordinatorje 
konzorcija za mobilnost.

ERASMUS AKREDITACIJA 
ZA KOORDINATORJE 
KONZORCIJA ZA MOBILNOST
Akreditirani koordinatorji konzorcija 
za mobilnost lahko vodijo skupino 
organizacij, ki sodelujejo pri skupnem 
načrtu in organizirajo aktivnosti 
mobilnosti v tujini. 
Člani vašega konzorcija sami 
ne potrebujejo Erasmus akreditacije, 
vendar pa morajo biti iz iste države, 
kot je vaša organizacija. 

Niste prepričani, ali se  
želite prijaviti? Obstajajo  
še druge možnosti!
Erasmus akreditacija ni obvezna.  
Programu se lahko pridružite na druge 
načine. Tu je nekaj drugih možnosti:
•  prijavite se za kratkotrajni projekt  

v okviru ključnega ukrepa 1,
•  pridružite se obstoječemu konzorciju  

za mobilnost,
•  gostite udeležence iz partnerske 

organizacije iz tujine.
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KAKO SE LAHKO 
PRIJAVIM? 

Prijavite se pri nacionalni agenciji v svoji državi.

Postopek prijave je osredotočen na pripravo 
vašega Erasmus načrta. Načrt določa, kako 
nameravate organizirati aktivnosti mobilnosti 
in kaj želi vaša organizacija doseči z njihovim 
izvajanjem. Vaš Erasmus načrt mora zajemati 
vsaj dve leti. Za njegovo podaljšanje ne bo 
potrebna nova vloga. 

Postopek prijave je preprost. Prijavni obrazec 
vam daje okvir za pripravo vašega Erasmus 
načrta. Vsak razdelek vsebuje pojasnila 
in napotke. 

Prijavni obrazec najdete tu:  
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

KAKO PREJMEM  
FINANČNA SREDSTVA?

Če bo vaša prijava za akreditacijo uspešna, 
boste pridobili dostop do posebnega hitrega 
postopka financiranja v okviru ključnega 
ukrepa 1. Za finančna sredstva zaprosite 
vsako leto – preprosto predložite zahtevek 
za financiranje svoji nacionalni agenciji. 

Dobra novica je, da je zahtevek za financiranje 
precej drugačen od običajne prijave. Za oceno 
potrebnih finančnih sredstev morate zagotoviti 
le osnovne informacije, kot sta število 
udeležencev in vrsta aktivnosti.

Nacionalna agencija vsako leto porazdeli 
razpoložljiva finančna sredstva med 
akreditirane organizacije. Podrobnosti 
o postopku za zahtevek in dodelitev 
proračunskih sredstev so opisane na 
spletišču nacionalne agencije in v vodniku 
za prijavitelje, ki je objavljen vsako leto.

KAJ STORITI, ČE MOJA 
ORGANIZACIJA DELUJE NA  
VEČ KOT ENEM PODROČJU 
IZOBRAŽEVANJA?

Vaša organizacija je lahko akreditirana 
za več kot eno področje! V tem primeru morate 
predložiti vlogo za vsako področje posebej, 
za katero želite biti akreditirani.

ALI SE LAHKO PRIJAVIM, 
ČE MOJA ORGANIZACIJA  
NIMA NOBENIH IZKUŠENJ 
S PROGRAMOM ERASMUS+? 

Da, lahko! Za akreditacijo Erasmus se lahko 
potegujejo vse zainteresirane organizacije.

Pretekle izkušnje s programom Erasmus+ 
niso potrebne. Če niste prepričani, pri svoji 
nacionalni agenciji preverite, ali se vaša 
organizacija lahko prijavi.

KAJ SE ZGODI, ČE BOM MORAL 
POZNEJE SPREMENITI SVOJ 
ERASMUS NAČRT?

Okoliščine se spreminjajo in občasno je treba 
vse načrte prilagoditi. Z Erasmus akreditacijo 
to ne predstavlja prav nobene težave. 
Praktične podrobnosti – kot so število 
udeležencev, lokacija ali trajanje 
aktivnosti – se lahko spremenijo med 
izvajanjem. Po potrebi lahko posodobite tudi 
svoje cilje iz načrta Erasmus. Vaša nacionalna 
agencija vam bo posredovala napotke o tem, 
kdaj in kako lahko to storite.

ALI SE LAHKO PRIJAVIM 
NASLEDNJE LETO? 

Da, lahko! Vsako leto bo objavljen nov razpis  
za pridobitev Erasmus akreditacije. 

Toda če vaša organizacija že ima Listino 
Erasmus+ za mobilnost v PSI, se morate 
prijaviti leta 2020, če želite uporabiti 
poenostavljen postopek ponovne akreditacije.

VPRAŠANJA 
IN ODGOVORI

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications


ŽELITE IZVEDETI VEČ?

Več informacij in virov je na voljo spodaj: 

Preberite pravila za oddajo prijav: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_sl

Prijavni obrazec: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Stopite v stik s svojo nacionalno agencijo: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sl
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