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ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ имају циљ да подрже развој, трансфер и примену иновативних
пракси, као и спровођење заједничких иницијатива за успостављање партнерстава и размену
искустава на европском нивоу. Резултати настали у склопу ових пројеката треба да имају
широку примену и интердисциплинарну димензију.
Врсте активности
• Управљање пројектом: организациони и административни задаци, виртуелни састанци,
припрема материјала намењеног комуникацији, припрема материјала за учење , праћење
учесника ангажованих у активностима итд.
• Спровођење пројекта: Активности могу укључивати догађаје умрежавања,
састанке, радне сесије за размену пракси и развијање резултата; могу такође
укључивати и обуке запослених и студената.

• Промотивне активности: организовање конференција, сесија, догађаја
намењених промоцији резултата пројекта, било да су они у облику
опипљивих резултата, закључака, добре праксе или било ком другом облику.

“

Хоризонтални приоритети:
•
•
•
•

Инклузија и различитост у свим областима образовања
Животна средина и борба са климатским променама;
Рад на дигиталној трансформацији
Заједничке вредности, грађански ангажман и учешће

Приоритети специфични за сектор високог образовања:
•
•
•
•
•
•

Промовисање међусобно повезаних система високог образовања;
Стимулисање иновативних пракси учења и подучавања;
Развијање СТЕМ/СТЕАМ метода у високом образовању и учешћа жена у СТЕМ -у;
Награђивање изврсности у учењу, подучавању и развоју вештина;
Изградња инклузивних система високог образовања;
Подршка дигиталних могућности сектора високог образовања.

“

Минимум конзорцијума: Најмање три организације из три различите државе чланице ЕУ и/или треће земље
придружене Програму. Максимални број партнерских организација није прописан.
Трајање пројекта

Пројекти могу трајати од 12 до 36 месеци, а дужину бира подносилац пријаве у фази пријаве пројекта.
Процес аплицирања
Пријава се подноси Националној агенцији надлежној за Еразмус+ програм у земљи подносиоца пријаве.
Уколико предајете пријаву у Србији, надлежна организација је Фондација Темпус.
Пријава се подноси електронским пу тем кроз прописани електронски формулар на платформи.
Буџет
Износ наменских бесповратних средстава се додељује у облику паушалних износа од 120 000, 250 000 и
400 000 евра.
Рок за пријаву: 23. март 2022. године до 12 часова
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ЕРАЗМУС МУНДУС
Ови пројекти имају за циљ подстицање изврсности и интернационализације високошколских установа пу тем
ст удијских програма, на нивоу мастер програма, које заједнички изводе и заједнички признају
високошколске установе у Европи, а отворени су и за установе у другим земљама широм света.
Еразмус Мундус обухвата:
ЕРАЗМУС МУНДУС ЗАЈЕДНИЧКЕ МАСТЕР ПРОГРАМЕ (EMJM) и
МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМА (EMDM)
EMJM подржава спровођење већ припремљених заједничких програма,
а EMDM њихов дизајн и развој до момента предаје на акредитацију.
ЕМЈМ пројекти подржавају спровођење интегрисаних међународних ст удијских програма на мастер
нивоу које изводи међународни конзорцијум високошколских установа из различитих земаља широм света и,
где је потребно, других академских или неакадемских инстит уција.
ЕМЈМ треба да буде заједнички осмишљен и заједнички спровођен од стране партнера, док
успешан завршетак заједничког ЕМЈМ програма мора водити додели, или заједничке дипломе (тј. једне
појединачне дипломе коју додељују најмање две ВШУ из различитих земаља, од којих најмање једна мора
бити држава чланица EУ или трећа земља придружена Програму) или више диплома (тј. најмање две дипломе
које додељују две ВШУ из различитих земаља, од којих најмање једна мора бити држава чланица EУ или трећа
земља придружена Програму).
*ЕМЈМ промовишу размену запослених и гост ујућих научника који могу да дају допринос настави, обукама,
истраживању и административним активностима.
*На EMJM програме уписују се најизврснији ст уденти из земаља широм света , а најбољи добијају ЕМЈМ
стипендије.
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Основне одлике: Заједнички дизајнирани интегрисани курикулуми и заједничке
процедуре спровођења програма засноване на Стандардима за осигурање
квалитета заједничких програма у ЕHЕА
(нпр. заједнички одабир кандидата, службе, заједничко административно и
финансијско управљање итд.)
У фази пријаве пројектни предлози морају представити потпуно развијене
заједничке студијске програме, спремне за извођење и за оглашавање уписа
широм света након њиховог одабира (завршена акредитација мастер програма –
заједничког или појединачних националних компоненти).
Упис ст удената:
• Студенти свих националности
• Морају имати завршен претходни ниво студија
• Не могу бити стипендисти ЕМ програма до сада
• Пријављују се директно пројектном тиму
• Каталог доступних ЕМ програма овде

Број партнерских организација на пројект у

“

Минимални састав конзорцијума, у смислу пуноправних партнера, чине најмање три ВШУ из три различите
државе, од којих најмање две морају бити из држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених
Програму. Након испуњеног овог услова, на пројект у могу учествовати и установе из трећих земаља које не
учествују пуноправно у програму.
Није прописан максималан број партнерских организација.
Осим пуноправних партнера, који су формално укључени у пројекат (координатор и партнерске установе), друге
организације могу бити укључене кроз пренос знања и вештина, пружање допунских курсева или могућности за
ст удентске праксе или могу на други начин допринети спровођењу пројекта. Ови партнери би били
названи ,,придружени партнери” и њихову улогу је потребно образложити у самој пријави, међу тим, они не носе
уговорну обавезу и не добијају финансирање Еразмус+ програма за ове активности.

Трајање пројекта
Пројекти би требало да трају 74 месеца , за финансирање најмање четири спровођења мастер програма, од којих
је свако у трајању од 1 до 2 академске године (60, 90 или 120 ЕСПБ бодова).

Које врсте трошкова се могу планирати у оквиру ЕМЈМ пројекта?
Инстит уционални трошкови за спровођење ЕМЈМ, се обрачунавају на основу броја уписаних ст удената (750 евра
месечно по уписаном ст удент у). Ови трошкови могу укључивати трошкове особља (предавања, пу товања),
гост ујућих предавача, промоцију, организационе трошкове, помоћ у смештају и друге ст удентске услуге ,
административне трошкове и друге трошкове неопходне за спровођење успешног мастер програма.
Стипендије за ст уденте (1400 евра месечно) за највише 60 ст удената, уз могућност додатних 30 стипендија за
ст уденте из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму).
*Додатна средства намењена подршци индивидуалних потреба ст удената са инвалидитетом.

“

МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМА (EMDM)
Активности
EMDM пројекти подржавају развој и дизајн интегрисаних међународних ст удијских програма на мастер нивоу
које изводи међународни конзорцијум високошколских установа из различитих земаља широм света и, где је
потребно, других академских или неакадемских инстит уција.
Развијени програм би требало да буде у складу са концептом и стандардима квалитета Ерасмус Мундус мастер
програма. Подстиче се покретање процеса акредитације програма пре краја пројекта.
Подносилац пријаве
Једна високошколска установа из државе чланице ЕУ, треће земље
придружене Програму или треће земље која не учествује пуноправно у Програму.
!Подносилац у фази пријаве идентификује партнере и сарађује са
њима у припреми у циљу будућег стварања ЕМЈМ конзорцијума.
Трајање пројекта
EMDM имају фиксно трајање од 15 месеци.
Буџет
За EMDM пројекат може бити додељен паушални износ од 55 000 eвра.

Коју врст у трошкова могу да подрже EMDM пројекти?
Средства пројекта се могу користити за покривање трошкова особља, трошкова пу товања и смештаја,
административних трошкова и подуговорених активности, састанака и конференција, ст удија/анкета, процеса
акредитације итд. у мери у којој је то од значаја за спровођење EMDM.

“

Ко може предати пријаву за EMJM/EMDM пројекат?
Било која легитимна високошколска установа из држава чланица ЕУ, трећих земаља придружених Програму или
трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму, може поднети пријаву.
Ко може учествовати у EMJM/EMDM пројект у?
Било која јавна или приватна организација из држава чланица ЕУ, трећих земаља придружених Програму или
трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму може учествовати као учесник пројекта.
Корисни линкови:
Инфо дан са гошћом из НА Аустрија : https://youtu.be/45BHHOMO -y4?t=2
Repor t “Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of the Erasmus+ programme”
European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice guide
Statistical factsheets on Erasmus Mundus 2014-2020 achievements
Контакт: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu
Рок за пријаву: 16. фебруар 2022. године до 17 часова
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САВЕЗИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕЋА
Савези за образовање и предузећа су међународни пројекти који се спроводе у сарадњи између
високошколских установа, установа стручног образовања и обука, као и јавних и приватних предузећа,
невладиних организација и др.
Пројекти Савеза за образовање и предузећа су пројекти у којима партнери постављају заједничке циљеве и
заједнички раде на подстицању иновација, развоју нових вештина, покретању иницијатива и предузетничког
духа и размишљања.
Врсте активности
Активности подржане у оквиру ових пројеката су подстицање иновација; развоја предузетничког начина
размишљања, компетенција и вештина; подстицања протока и размене знања између високог образовања,
стручног образовања и обука, предузећа и истраживања; идентификовања потреба тржишта и професија у
настајању.
Примери активности
Развој и спровођење нових метода учења и наставе
Организовање континуираних образовних програма и активности за и у оквиру компанија
Успостављање 3. мисије универзитета
Развој друштвених иновација
Размена ст удената, наставника и истраживача и запослених у компанијама
Учешће запослених у предузећима у настави и истраживању
Примена предузетничких вештина, укључујући и рад на комерцијализацији производа и услуга
Развој star t-up и spin-off компанија

“

Конзорцијум
Организације које могу да учествују у овој врсти пројеката су: високошколске установе, јавна или приватна,
мала, средња и велика предузећа, истраживачки инстит у ти, пружаоци услуга у области стручног образовања
и обука, невладине организације, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу,
организације активне у области образовања, обука и младих.
Пријаву за пројекат испред конзорцијума подноси организација из државе чланице ЕУ или треће земље
придружене Програму, Извршној агенцији за образовање и култ уру у Бриселу. Организације из Србије могу
да учествују као координатори или као партнери.
Конзорцијум мора чинити најмање 8 различитих пуноправних партнера из бар 4 државе чланице ЕУ и/или
треће земље придружене Програму, од чега најмање 3 установе које су пружаоци услуга образовања и обука
(у области стручног образовања и обука и високог образовања) и 3 установе из привреде (предузећа или
компаније, представници посредничких организација, као што су коморе, синдикати или трговинска
удружења). У свакој пријави мора бити бар једна високошколска установа и бар једна установа стручног
образовања и обука као пуноправни партнер. Учешће треће земље која није придружена програму могуће је
само уз образложење о додатној вредности.

Трајање пројекта
Ови пројекти могу трајати 2 или 3 године.

“

Правила финансирања и буџет
Максималан износ финансирања за двогодишње пројекте износи 1.000.000 евра, а за
трогодишње 1.500.000 евра. ЕУ грант 80% - кофинансирање 20%
Финансијска подршка се додељује у облику паушалних износа.
*Ови паушални трошкови морају бити подељени по радним пакетима, попут управљања пројектом,
обука, организација догађаја, припрема и спровођење мобилности, комуникација и ширење
информација, осигурање квалитета и сл.
*Могуће је финансирати хонораре, путне и трошкове боравка, набавку опреме и услуга и друге
трошкове спровођења пројекта попут ширења информација, публиковања радова и превођења.

Рок за пријаву: 7. септембар 2022 . године до 17:00 часова
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ЕРАЗМУС+ АКАДЕМИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
Европска комисија је препознала кључну улогу наставника и едукатора у процесу успостављања Eвропског
образовног простора и нагласила важност постојања високо компетентних и мотивисаних наставника и
едукатора, који би имали низ могућности за подршку и професионални развој током своје каријере.
Комисија је предложила већи број активности за превазилажење изазова са којима се данас суочавају
наставници, укључујући и план за покретање Еразмус+ академија за унапређење образовања наставника.
Очекује се да развој ових академија повећа интересовање за наставничку професију и да осигура
висококвалитетно почетно образовање наставника, али и њихов континуирани професионални развој.
Еразмус+ академије за унапређење образовања наставника имају за циљ стварање европских партнерстава
између инстит уција које се баве образовањем и обукама наставника.

Њихови приоритети су вишејезичност и култ урна различитост, развој образовања наставника у складу са
образовном политиком ЕУ и допринос достизању циљева Европског образовног простора.

Главни циљеви акције:
- Допринос побољшању пракси и политика у вези са образовањем наставника у Европи кроз умрежавање и
стварање заједница пракси
- Истицање европске димензије и интернационализације образовања наставника кроз иновативну и практичну
сарадњу са посебним фокусом на кључне приоритете ЕУ попу т учења у дигиталном свет у, одрживости,
једнакости и инклузији
- Развој и заједничко тестирање различитих модела мобилности (вирт уелних, физичких, комбинованих) у
почетном образовању наставника
- Развој одрживе сарадње међу организацијама које се баве образовањем наставника

“

Ко може да се пријави?
Организација која се пријављује мора бити из неке од држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених
програму. Ова организација пријављује пројекат испред свих партнера који у њему учествују.
Организације које имају право учешћа као пуноправни или придружени партнери су:
- Инстит уције за образовање наставника попу т универзитета, академија;
- Министарства и слична јавна тела одговорна за образовне политике;
- Државна (локална, регионална, национална) и приватна тела одговорна за развој образовних политика за
наставнике и дефинисање стандарда за наставничке квалификације;
- Тела одговорна за образовање и обуку наставника и надзор њиховог континуираног професионалног
усавршавања;
- Просветна удружења;
- Школе које омогућују практичну наставу као део образовања наставника;
- Друге школе општег и стручног образовања или друге организације (НВО, наставничка удружења) релевантне
за ове пројекте.
Број и профил организација учесница
Академије за унапређење образовања наставника морају укључивати најмање три пуноправна партнера из
најмање три државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму (уз учешће -најмање две чланице
ЕУ), од којих су:
- најмање две национално признате инстит уције за иницијално образовање наставника из две различите
државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму
- најмање једна национално призната инстит уција за континуирани професионални развој наставника
- обавезно је учешће и барем једне школе за праксу

“

Бенефити Eразмус+ академија
За студенте и наставнике који учествују:
• Јединствена прилика за увид у европске образовне системе
• Прилагођене обуке, осигураног квалитета, чији исходи ће бити признати у циљу подшке
целоживотног развоја каријере
• Приступ и допринос вршњачком учењу и стручним удружењима
За креаторе политика:
• Директно искуство о ефективним праксама и политикама по питању образовања
наставника

Трајање пројекта: три године
Буџет: максимални износ по пројекту је 1.5 милион евра (ЕУ грант 80%)
Контакт за подршку: eacea-eplus-teacher-academies@ec.europa.eu
EACEA вебинар за подносиоце пријава је планиран на пролеће , пратити сајт https://erasmusplus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies
Рок за пријаву: 07. септембар 2022. до 17 часова

“

Корисни линкови:
- Digital education plan 2021-2027
- 2020 Council conclusions: European teachers and trainers for the Future
- 2021 Eurydice report: Teachers in Europe: Careers, Developent and Well-being
- Education and Training Monitor 2020
- OECD TALIS surveys 2013, 2018
- Policy guide to improve the support for teacher and school leader careers in Europe
(Working group report in the School Education Gateway)
- 4th European Education Summit , 9. decembar 2021.

“

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ

Европски универзитети подразумевају партнерства најмање 3 високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених Програму. Циљ програма је врло амбициозан – стварање интегрисаних савеза високошколских
установа који ће допринети развоју заједничких ст удијских програма, међународних тимова предавача и истраживача
који ће се бавити заједничким друштвеним изазовима, унапредити системе ст удентских размена а које ће бити
уграђене у ст удијске програме, креирање заједничких ресурса, управљачких структ ура, инстит уционалних процедура
итд.
Амбициозна, дугорочна, високобуџетна партнерства ВШУ:
- на свим нивоима (управљање, академски и административни ресурси, ст уденти)
- на свим пољима деловања (фокус настава, али и подстицање споне са истраживањем и јачања веза са друштвом)
- уз флексибилност у избору активности, у складу са стратешким циљевима
У позиву 2022, постоје две теме у оквиру Европских универзитета:

Тема 1. Интензивирање досадашње инстит уционалне међународне сарадње – ова тема позива ће пружити подршку
већ постојећим савезима за свеобухватну инстит уционалну међународну сарадњу укључујући.
Циљ је да се надогради досадашња инстит уционална сарадња и да се даље продуби, интензивира и прошири
ефикасност постојеће сарадње, како би се унапредио процес трансформације високог образовања ка потпуно
развијеним Европским универзитетима.
У оквиру ове теме, може се поднети и пријава за проширење партнерства кроз повећање броја партнерских установа.
Тема 2. Развој нове инстит уционалне међународне сарадње – ова тема позива ће пружити подршку подносиоцима
пријава који желе да успоставе нову свеобухватну инстит уционалну транснационалну сарадњу у новом савезу
Европских универзитета.
Не постоји ограничење тема у смислу академских области.

“

Ко може да учествује на пројект у?
Подносиоци пројектних пријава, а такође пуноправни и придружени партнери, могу бити све
јавне или приватне високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање.
За Тему 1, то су свакако све високошколске установе које учествују у постојећим Европским
универзитетима одобреним у позиву 2019.
Неакадемски партнери, као и установе из трећих земаља које не учествују пуноправно у
Програму, могу да учествују као придружени партнери без удела у буџету.

Конзорцијум
Партнерство мора укључивати најмање 3 високошколске установе из најмање 3 државе
чланице ЕУ и трећих земаља придружених Програму (укључујући најмање 2 државе чланице
ЕУ).
*Напомена: једна високошколска установа може бити пуноправни партнер само на једном
пројекту ове врсте, док на осталима може бити придружени партнер.

Буџет

“

У оквиру ових пројеката се финансијска подршка додељује у облику паушалних износа. Максимални паушални трошкови се
одређују на основу броја високошколских установа на пројект у.
Средства из додељеног буџета могу надоместити највише 80% трошкова предвиђених пројектом.
Максимални буџет пројекта у оквиру Теме 1 без проширења партнерства и Теме 2:
између 3.24 милиона евра (за 3 високошколске установе које су пуноправни партнери на пројект у) до 14.4 милиона евра (за 9
и више високошколских установа које су пуноправни партнери на пројект у).
Максимални буџет пројекта у оквиру Теме 1 уз проширење партнерства :
између 8 милиона евра (за повећање са 3 на 5 високошколске установе које су пуноправни партнери на пројект у) до 12.80
милиона евра (за повећање на 8 високошколских установа које су пуноправни партнери на пројект у).

Који је укупни буџет за овај програм?
За Тему 1: 225.60 милиона евра
За Тему 2: 46.40 милиона евра
Кофинансирање: 20% - 80% ЕУ грант

Трајање: пројекти трају 48 месеци
Пријаве се предају пу тем веб-портала Извршне агенције за образовање и култ уру (EACEA).
Почетком 2022. очекује се и:
* Објава странице са Често постављаним питањима
* Представљање Стратегије за високошколске установе на основу лекција научених кроз спровођење Европских
универзитета (бенефит за системе високог образовања и шире друштво)

Контакт: EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu
Рок за пријаву: 22. март 2022. године до 17 часова

“

ПРОЈЕКТИ СВЕСНИ ИЗАЗОВА БУДУ ЋНОСТИ
Пројекти свесни изазова будућности (Forward -Looking Projects) имају за циљ да подстакну иновације, креативност и активно
учешће у друштву, као и да подрже социјално предузетништво у различитим областима образовања и обука.
У питању су пројекти великих размера који имају за циљ да идентификују, развију, тестирају и/или процене иновативне прист упе,
чиме ће довести до побољшања система образовања и обука.
Ови пројекти се фокусирају на све секторе образовања, а посебно на стручно образовање и обуке, образовање одраслих, као и
међусекторску сарадњу на различитим нивоима образовања и обука.
Циљ је да се подрже пројекти међународне сарадње који обухватају различите секторе и подстичу иновације у
смислу успостављања револуционарних метода и пракси, и/или обезбеђују трансфер иновација , у циљу успостављања одрживог
нивоа коришћења резултата иновативних пројеката и/или њихове примене у различитим контекстима и заједницама.
Циљеви

• Да подстакну иновације, креативност и активно учешће у друштву, као и да подрже социјално
предузетништво у различитим областима образовања и обука;
• Да идентификују, развију и/или примене иновативне прист упе, чиме ће довести до побољшања система образовања и обука;
• Да у тичу на реформе образовних система и иницирају системске промене, у складу са ЕУ и
Националним стратешким оквирима
• Да створе иновативна решења која се даље могу користити на регионалном, националном и
европском нивоу и, пожељно, да имају потенцијал да буду даље развијана кроз ЕУ или националне и регионалне системе
финансирања;
• Да подрже активности међународне сарадње.
Подељени су у 3 целине:
Лот 1: Међусекторски приоритети
Лот 2: Стручно усавршавање и обуке
Лот 3: Образовање одраслих

“

Врсте активности
У оквиру сва три Лота у Програмском водичу наведени су приоритети којима се пројекти могу бавити
(укупно постоји 6 приоритета). У оквиру појединачних приоритета могу се пронаћи специфичне активности
релевантне за одабрани приоритет. Главне активности у оквиру ових приоритета могу бити (*листа није
коначна):

- истраживање, рад на мапирању, припреми великих секторских или међусекторских резултата
- међународне активности изградње капацитета као што су организовање обука, анализа контекста
политике, истраживање политике, прилагођавање установа
- пилот активности за тестирање иновативних решења
- међународни догађаји великих размера или активности умрежавања, било секторске или међусекторске
- активности за ширење резултата у образовној заједници или сектору
- истраживање и експериментисање са иновативним идејама, think-tank активности.

“

Конзорцијум
Подносиоци пројектних пријава могу бити све јавне или приватне организације из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених програму. Ова организација подноси пријаву испред свих организација партнера на
пројект у.
Све јавне или приватне организације које су активне у области образовања и обука, које су кључни покретачи
иновација, а који се налазе у државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим Програму могу
учествовати у пројект у. Треће земље које немају пунпоравно учешће у Програму могу бити укључене уз
додатну вредност.
Следеће установе могу да учествују:
организације и установе које се баве образовањем и обукама (школе, ВШУ, пружаоци услуга у ВЕТ сектору и
сектору образовања одраслих), јавне или приватне компаније које организују обуке својим запосленима, МСП,
истраживачки центри, регионални центри за развој, министарства задужена за иновације, просвет у, рад,
економију, привредне коморе, приватне или јавне организације које пружају услуге одраслима, итд.
Пројекти у оквиру свих Лотова морају укључивати најмање 3 пуноправна партнера из најмање 3 државе
чланице ЕУ и трећих земаља придружених Програму (укључујући најмање 2 државе чланице ЕУ).

Специфично за Лот 2: За најмање три земље учеснице, партнерства морају укључивати и послодавце, као и
организације које се баве образовањем и обукама.
Специфично за Лот 3 : За најмање три земље учеснице, партнерство мора укључивати јавне или приватне
субјекте који су задужени или имају висок степен одговорности/у тицаја на организовање и/или финансирање
и/или обезбеђивање образовних услуга за одрасле (нпр. процена вештина, валидација компетенција,
образовање и обука, оријентација и усмеравање), као пуноправни или придружени партнери.

“

Трајање пројекта
Пројекти у оквиру Лот 1 могу трајати 24-48 месеци.
Пројекти у оквиру Лот 2 и 3 могу трајати 24 месеца.

Правила финансирања
У оквиру ових пројеката се финансијска подршка додељује у облику паушалних износа. Ови паушални трошкови
морају бити подељени по радним пакетима, попу т управљања пројектом, обука, организација догађаја, припрема и
спровођење мобилности, комуникација и ширење информација, осигурање квалитета и сл. Могуће је финансирати
хонораре, пу тне и трошкове боравка, набавку опреме и услуга и друге трошкове спровођења пројекта попу т ширења
информација, публиковања радова и превођења.
За Лотове 1 и 3 не постоји ограничење у максималном броју пројеката за финансирање, док за Лот 2 постоји
индикативни циљ од по 7 пројеката по сваком приоритет у у оквиру овог Лота, а наведеним у Програмском водичу.

Буџет
Максимални буџет пројекта у оквиру Лот 1: 800.000 EUR
Максимални буџет пројекта у оквиру Лот 2: 700.000 EUR
Максимални буџет пројекта у оквиру Лот 3: 1.000.000 EUR
ЕУ грант: 80%, кофинансирање 20%
Контакт: EACEA -Policy -Suppor t@ec.europa.eu
Рок за пријаву: 15. март 2022. године до 17 часова

“

ЖАН МОНЕ АКТИВНОСТИ
Жан Моне активности у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за
области ст удија Европске уније широм света.
Ст удије Европске уније обухватају ст удије Европе у целини, са посебним нагласком на процес европских интеграција,
при чему узимају у обзир спољашње и уну трашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније
у глобализованом свет у и промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култ ура.
Додатно, Жан Моне акције настоје да промовишу вредности ЕУ и повећавају видљивост онога за шта се Европска унија
залаже и у земљама ван њених граница.
Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.
Програм не прописује ограничења по питању научних области на које пројектне пријаве треба да буду усмерене докле
год постоји европска димензија у погледу циљева пројеката.
Жан Моне акције се деле на три пројекта у области високог образовања:
Жан Моне модул је кратки наставни програм (или курс ) на високошколској установи у области ст удија Европске уније .
Трајање сваког модула је минимум 40 наставних сати у једној академској години . Жан Моне модул укључује теме
везане за Европску унију у наставни план и програм који се до тада само ограничено бавио овим питањем.
Жан Моне катедра је положај који траје три године и који је намењен универзитетским професорима усмереним на
специјализацију у области ст удија Европске уније . Овај положај може да држи само један професор који мора да одржи
најмање 90 наставних сати у једној академској години.

Жан Моне центри изузетности обједињују компетенције и знања експерата и имају за циљ развој синергије између
различитих дисциплина и ресурса у оквиру европских ст удија, као и стварање заједничких међународних активности и
структ урних веза са академским инстит уцијама у другим земљама.
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Новину представљају Жан Моне тематске мреже у високом образовању у оквиру дебата о јавним политикама а које
подразумевају међународну сарадњу (Jean Monnet policy debate - higher education and other fields of education and
training).
Тематске мреже у високом образовању су пројекти на којима учествује најмање 12 високошколских установа , а који
имају као примарни циљ прикупљање, дељење, као и дискусију међу партнерима о налазима истраживања, садржају
курсева и искуствима, резултатима (ст удије, чланци, итд.).
Додатни циљ тематских мрежа у високом образовању је да пруже редовне повратне информације (нпр. онлајн билтен)
о најнапреднијим и иновативним праксама у овој области, подржавајући и пружајући додатну вредност дебати.
Постоје две врсте мрежа:
Будућност Европе - internal EU issues
Европа у свет у - network on foreign policy
Tрајање пројекта
Жан Моне пројекти у области високог образовања (модули, катедре и центри изврсности као и тематске мреже)
трају три године.
Буџет:
Жан Моне
Жан Моне
Жан Моне
Жан Моне
Жан Моне

Модул – 30.000 еура (75% допринос ЕУ)*за остатак је неопходно кофинансирање од стране инстит уције
Катедра – 50.000 еура (75% допринос ЕУ)
Центар изузетности – 100.000 еура (80% допринос ЕУ)
Мреже - Будућност Европе – 1.000.000 EUR (80% допринос ЕУ)
Мреже - Европа у свет у – 1.200.000 EUR (80% допринос ЕУ)

Рок за пријаву: 01. март 2022. године у 17 часова
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ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Акција изградње капацитета у високом образовању (CBHE) подржава пројекте међународне сарадње
засноване на мултилатералним партнерствима између високошколских установа (ВШУ) и других
организација активних у области високог образовања.
Ови пројекти пружају значајне могућности за сарадњу, са посебним фокусом на преношење знања и
добрих пракси трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму а од стране земаља чланица ЕУ
и трећих земаља придружених Програму – у које спада и Србија.
У оквиру ове акције пројекти су подељени у 3 категорије:
Категорија 1 (Strand 1): Подстицање прист упања сарадњи у високом образовању;
Категорија 2 (Strand 2): Партнерства за трансформацију у високом образовању;
Категорија 3 (Strand 3): Пројекти структ урних реформи.
Врсте активности по категоријама
Пројекти Категорије 1 – Подстицање прист упања сарадњи у високом образовању теже да укључе мање
искусне високошколске установе у CBHE и да послуже као средство за ове установе којим ће допрети до
људи са смањеним могућностима као и да смање јаз у интернационализацији између ВШУ из трећих
земаља које не учествују пуноправно у Програму, у оквиру једне земље или региона.
Ови пројекти би требало да обухвате активности које имају за циљ јачање управљачких/административних
капацитета циљаних ВШУ, обезбеђивање квалитетног и релевантног образовања, као и активности које
имају за циљ повећање прист упачности ст удентима/запосленим са смањеним могућностима.
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Пројекти Категорије 2 – Партнерства за трансформацију у високом образовању имају за циљ да уведу нове
прист упе и иницијативе у високо образовање трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму,
засноване на преношењу искустава и добрих пракси које у тичу не само на установе већ и на друштво у
целини.
Ови пројекти би требало да обухвате иновације у високом образовању као и промоцију реформе ВШУ. У
оквиру ових пројеката могуће је бавити се развојем, тестирањем и применом иновативних ст удијских
програма, метода учења, алата и материјала, увођењем Болоњског система, унапређењем рада различитих
служби на високошколским установама, као и развојем других капацитета установа.
Важно је напомену ти да се пројектне пријаве у оквиру Категорија 1 и 2 позивају на једну од унапред
дефинисаних приоритених области дост упних на овом линку.
Пројекти Категорије 3 – Пројекти структ урних реформи подржавају напоре трећих земаља које не учествују
пуноправно у Програму да развију кохерентне и одрживе системе високог образовања како би се
задовољиле њихове друштвено-економске потребе. Ови пројекти би заправо требало да се баве
обезбеђивањем одрживог системског и структ урног побољшања и иновација у сектору високог образовања
ових земаља.
Пројектне активности би требало да имају за циљ успостављање и подстицање добрих пракси у
националном/регионалном контекст у у области високог образовања које ће у тицати на повећање
запошљивости, повећање прист упа високом образовању особама са смањеним могућностима, затим
активности које ће допринети ефикасном и ефективном креирању политике у области високог образовања
укључивањем других заинтересованих страна у област високог образовања, подржавање регионалне
академске сарадње и промоције, подржавање увођења нових механизама финансирања, као и
повећавање атрактивности наставничке професије увођењем различитих мера.
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Састав конзорцијума
Подносиоци пројектних пријава могу бити високошколске установе и асоцијације или организације
високошколских установа основане у државама чланицама ЕУ, трећим земљама придруженим Програму и
трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму. Додатно, у оквиру Категорије 3, подносиоци
пројектне пријаве могу бити регистрована национална или интернационална ректорска, професорска или
ст удентска организација.
*ECHE повеља није потребна ВШУ из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму.
У случају националних пројеката, минимум конзорцијума чине по једна ВШУ из две различите државе
чланице ЕУ или трећих земаља придружених Програму и бар две ВШУ из једне треће земље која нема
пуноправно учешће у Програму.
У случају регионалних и међурегионалних пројеката, који укључују две или више трећих земаља које не
учествују пуноправно у Програму из једног или више прихватљивих региона, неопходно је учешће најмање
по једне ВШУ из две различите државе чланице ЕУ или трећих земаља придружених Програму и најмање по
две ВШУ из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму.
Додатно, у свим пројектима у оквиру Категорије 3, поред наведеног, као пуноправни партнер неопходно је
да учествује државни орган који је надлежан за високо образовање у трећим земљама које не учествују
пуноправно у Програму (попу т Министарстава просвете).
Укупан број ВШУ из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму у пројект у не сме бити
већи од броја ВШУ из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму.
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Трајање пројекта
Пројекти у оквиру Категорија 1 и 2 могу трајати 24 или 36 месеци, док пројекти у оквиру Категорије 3 могу
трајати 36 или 48 месеци.

Износи финансирања за пројекте:
Категорија 1: између 200.000 и 400.000 EUR
Категорија 2: између 400.000 и 800.000 EUR
Категорија 3: између 800.000 и 1.000.000 EUR

*ЕУ грант 90%, 10% кофинансирање, важи за све категорије
Контакт: EACEA-EPLUS-CBHE-PROJECTS@ec.europa.eu
Рок за пријаву: 17. септембар 2022. до 17 часова

Хвала на пажњи

