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Razmislek

• Spreminjajoče se okolje
– ekonomska kriza

– visoka nezaposlenost mladih a nezasedena 
delovna mesta

– naraščajoča potreba po visoko usposobljenih

– širitev ponudbe izobraževanja, potencial IT

– komplementarnost formalnega, neformalnega in 
priložnostnega učenja

– potreba po tesnejšem stiku med svetom 
izobraževanja/usposabljanja ter svetom dela
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NOV PRISTOP NUJNOST

• Potreben

– tesnejši stik med programom in cilji politike

– več sinergij in interakcije, medsektorskega
delovanja

– usklajena, enostavna arhitektura programa

– močnejši fokus na evropsko dodano vrednost
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Cilji politike (1)

• Evropa 2020

– dvig deleža visokošolsko izobraženih (32 %  40 %)

– znižanje deleža osipnikov (14 % pod 10 %)

• Strategija ET 2020

• Evropski okvir sodelovanja na področju mladine 
2008-2018

• Evropski delovni načrt športa

• mednarodna dimenzija aktivnosti (VŠ in mladina)
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Cilji politike (2)

• več možnosti za dijake in študente

• dvig kakovosti v vseh sektorjih izobraževanja in 
usposabljanja preko mobilnosti zaposlenih in 
strateških partnerstev

• medsektorska strateška partnerstva in raba IT

• nove inovativne akcije za dvig zaposljivosti in 
podjetnosti

• nove poti, kako izzvati spremembe v politiki
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Kaj je novo?

• enoten integriran program

• znatna poenostavitev

– manj razpisov

– uporabniku prijazen program

– poenostavljeno finančno upravljanje

• POVEČANJE PRORAČUNA

– 40 % več sredstev

– dodatno financiranje iz zunanjih instrumentov
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Poenostavitev

• poenotenje – en Vodnik za prijavitelje

• uporabniku prijazne e-prijavnice in e-poročanje

• vsa mobilnost preko institucij

• poenostavljen in poenoten način izračuna dotacij 
(stroški na enoto – unit costs)

• programske / partnerske države

• večja vloga nacionalnih agencij
– večja odgovornost za zagotavljanje kakovosti

– večja odgovornost za širjenje in uporabo rezultatov
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Upravičene institucije/organizacije

• VSE SODELUJOČE ORGANIZACIJE morajo 
biti registrirane v enotnem 
registracijskem sistemu in imeti t.i. PIC 
kodo (Participant Identification Code, 7. 
okvirni program)

• Unique Registration Facility PIC koda

• Posebna vstopna stran za Erasmus+
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KLJUČNA AKTIVNOST 1
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UČNA MOBILNOST 
POSAMEZNIKOV



KA1 – Učna mobilnost

• Zakaj? Do 2020 doseči 
– 20 % študentov terciarnega izobraževanju

– 6 % dijakov v PIU

• Zakaj mobilnost osebja?
– izboljšane kompetence

– širše razumevanje konteksta

– dvig kakovosti poučevanja in učenja

– izzvati spremembe in internacionalizacijo svoje 
institucije

– promocija & podpora mobilnosti učečih se
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KA1 - Prijava in financiranje

• PRIJAVA ORGANIZACIJE – ZA VSE!!!
• Organizacije

– izobraževalne institucije oz. organizacije, aktivne na 
področju izobraževanja ustreznega področja

– konzorciji (vsa področja RAZEN šolsko izobraževanje) 

• 1 ali 2 letni projekti

• NI VEČ PRIJAV POSAMEZNIKOV 
(Comenius/Grundtvig stalno strokovno 
spopolnjevanje/študijski obiski)
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KLJUČNA AKTIVNOST 2
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Sodelovanje za inovacije 
in dobre prakse



KA2 – Sodelovanje in inovacije za 
dobre prakse

1. Strateška partnerstva

2. Koalicije znanja in Koalicije sektorskih 
spretnosti

3. Podporne IT platforme

4. Krepitev zmogljivosti (capacity building)

decentralizirano

centralizirano
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KA2 – Strateška partnerstva

1. DECENTRALIZIRANI PROJEKTI

2. „Nova aktivnost“ na starih podlagah

3. ZAKAJ? 

– zagotavljanje kakovosti in inovacij; sodelovanje, 
mreženje, kolegialno učenje; razvoj kompetenc; 
priznavanje in vrednotenjekompetenc; podjetnost

4. KAKO?

– projekt specifičnega izob. sektorja (VŠ, PIU, IO, DUI)

– medsektorsko sodelovanje
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KA2 – Strateška partnerstva

STRUKTURA

• vsaj 3 org. iz 3 različnih programskih držav
IZJEME:

– partnerstva med SAMO ŠOLAMI: vsaj 2 iz 2 držav

– sodelovanje med lokalnimi/regionalnimi šolskimi 
upravami: vsaj 2 iz 2 držav, iz vsake regije tudi vsaj ena 
šola in ena lokalna organizacija drugega področja 
izobraževanja oz. predstavnik trga dela

Prijavitelj je lahko katerakoli org. iz programske 
države, org. iz partnerskih držav so lahko partnerji.
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KA2 – Strateška partnerstva 
FINANCIRANJE

Poenostavitev & poenotenje

• stroški na enoto: določitev enot in „cene“ 
posamezne enote

• enake enote - enake cene

• IZZIV – različnost projektov
– majhni/veliki

– kompleksni/enostavni

– novi/izkušeni izvajalci
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KA2 – Strateška partnerstva 
PRIJAVA in IZBOR

• Poenoteno prijavljanje – en projekt, ena 
prijava, odda jo koordinator v svoji državi

• Elektronska prijava 

• Poenoten selekcijski postopek – evropski 
elektronski sistem vrednotenja vlog

• NI VEČ nacionalnih 
administrativnih/vsebinskih prioritet

• IZJEMA: partnerstva SAMO šol
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KLJUČNA AKTIVNOST 3
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Reforma politik 
izobraževanja



KA3 – PODPORA POLITIKI
centralizirane aktivnosti

1. Znanje s področja izobraževanja, 
usposabljanja in mladine

2. Iniciative

3. Podpora Evropskim orodjem

4. Sodelovanje z mednarodnimi institucijami

5. Dialog z deležniki, promocija politik in 
programa
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ŠPORT
centralizirana aktivnost

• šport omenjen v Lizbonski pogodbi (2009)

• pripravljalne aktivnosti zadnji 2 leti (6-10 mil € letno)

• Erasmus + Šport ~ 30 mil € letno

• pričakovano (do 2020):
– 500 projektov z 2500 partnerjev (mreže, priročniki dobrih 

praks, konference/delavnice, moduli usposabljanja

– 60 evropskih ne-profitnih športnih dogodkov (tekmovanja 
z vsaj 15 programskimi državami)

• financiranje – maks 80% dejanskih upravičenih stroškov
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Hvala.
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www.cmepius.si

erasmusplus@cmepius.si

ROK: KA1   17. marec 2014 ob 12.00

ROK: KA2  30. april 2014 ob 12.00

http://www.cmepius.si/
mailto:info@cmepius.si


Evropa za državljane

Splošni in posebni cilji programa so:
• prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno 
zgodovino in raznolikostjo;
• spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za 
državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije;
• povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni 
zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je spodbujati mir, 
njene vrednote in blaginjo njenega ljudstva s spodbujanjem 
razprave, razmisleka in razvoja mrež;
• spodbujati demokratično in državljansko udeležbo 
državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja 
procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti 
za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na 
ravni Unije.
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Evropa za državljane

• Predvidene razpisne roke v okviru programa 
Evropa za državljane, za leto 2014, je Evropska 
komisija že objavila na spletnih 
straneh eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens/funding_en.

•
Vse informacije v zvezi s programom Evropa za 
državljane bodo v kratkem dostopne na spletni 
strani Centra www.cmepius.si . Dodatne 
informacije pa so na voljo tudi na 01-620-94-50 
ali na info(at)cmepius.si.
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