
 
 

 

V okviru programa Evropskih skupnosti ERASMUS+ 2017, Ključni ukrep 1 objavljamo 

 

RAZPIS 
za pridobitev finančne dotacije za mobilnost osebja z namenom poučevanja in  

usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018 

 

Razpis E+ 2017, Ključni ukrep 1 Erasmus+: projekti učne mobilnosti posameznikov na 

področju terciarnega izobraževanja osebju za: 

 

Mobilnost osebja z namenom poučevanja (Staff mobility for teaching), ki omogoča 

pedagoškemu osebju, da poučujejo na partnerski izobraževalni instituciji v tujini, ki ima 

ECHE listino.  

Trajanje posamezne mobilnosti 

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva in ne več kot 2 meseca, v kar ni zajet 

čas potovanja. Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur poučevanja na teden (ali na katero koli 

krajše obdobje bivanja). 

 

Konkretno je odobrena ena dotacija v skupnem znesku 775 €. 

 

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja (Staff mobility for training) omogoča 

osebju usposabljanje v tujini. 

 

Cilji tovrstne mobilnosti so: 

• omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo znanje ali določeno 

praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so 

pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj; 

• spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj; 

• ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji; 

• spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni. 

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali 

katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju 

izobraževanja, usposabljanja in mladine. 

 

Trajanje posamezne mobilnosti 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do  največ 2 meseca, v kar ni zajet 

čas potovanja (dnevom  mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). 

Konkretno sta odobreni dve dotaciji v skupnem znesku 1.550 €. 

 

 

 



FINANCIRANJE 

Maksimalna višina sredstev, ki jo lahko posameznik pridobi za posamezno mobilnost na 

podlagi tega razpisa je 775 EUR. Najvišji znesek  dotacije predstavlja vsoto dotacije za 

bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko zakonodajo se izplača dotacija v višini 

dejanskih stroškov (za bivanje in pot) vendar največ 775 €. 

 

Tabela: Min-Max zneski  Erasmus+ dotacije  za bivanje glede na državo mobilnosti; 

Država prejemnica Min-max na dan 

DANSKA, IRSKA, NIZOZEMSKA, 

ŠVEDSKA, VELIKA BRITANIJA 

96‒160 

AVSTRIJA, BELGIJA, BOLGARIJA, 

CIPER, ČEŠKA, FINSKA, FRANCIJA, 

GRČIJA, MADŽARSKA, ISLANDIJA, 

ITALIJA, LIHTENŠTAJN, LUKSEMBURG, 

NORVEŠKA, POLJSKA, ROMUNIJA,  

TURČIJA 

84-140 

MAKEDONIJA, NEMČIJA, LATVIJA, 

MALTA, PORTUGALSKA, SLOVAŠKA, 

ŠPANIJA 

72-120 

HRVAŠKA, ESTONIJA, LITVA 60-100 

 

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je 

dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 

Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva 

dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska. 
  

Tabela: Izračun dotacije za pot glede na oddaljenost gostujoče institucije 

Razdalja potovanja  Znesek na udeleženca 

Med 10 in 99 KM 20 € 

Med 100 in 499 KM  180 € 

Med 500 in 1999 KM 275 € 

Med 2000 in 2999 KM 360 € 

Med 3000 in 3999 KM  530 € 

Med 4000 in 7999 KM  820 € 

8000 KM ali več 1.300 € 

 

Upravičeni stroški so: 

Dotacija za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za 

tujino. 

Dotacija za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do 

destinacije  mobilnosti na dan prihoda in odhoda. 

 

KDO? 

Udeleženci morajo biti zaposleni na EŠ Celje, Višji strokovni šoli (v delovnem razmerju, ki 

ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno)  

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


KAM 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in 

Makedonija. 

 

KRITERIJI IZBORA 

Prednost pri izboru imajo posamezniki, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost prvič. 

 

 

PRIJAVA : 

- NAJKASNEJE DO 31. 10. 2017 Z IZPOLNJENO PRIJAVNICO. 

- Prijavnica je dostopna na spletni strani šole. 

- Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih 

po e-pošti najkasneje v roku 7 dni.  

Za več informacij se lahko obrnete tudi na koordinatorico Mojco Sendelbah 

(mojca.sendelbah@guest.arnes.si oz. osebno). 

 

 

 

Koordinatorica:        Ravnatelj: 

Mojca Sendelbah        mag. Bojan Sešel 

mailto:mojca.sendelbah@guest.arnes.si

