
ЕRASMUS+  позиви за предлоге пројеката за 2015. годину 

 

Обавештавамо вас да је Европска комисија објавила позив за предлоге пројеката за 
2015. годину у оквиру ERASMUS + програм a (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG) у којем се налазе 
рокови за све појединачне компоненте програма. 

Више детаља о правилима, и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној 
верзији ЕRASMUS+Програмског водића за 2015 (http://erasmusplus.us9.list-
manage1.com/track/click?u=a92a12cd158736fc402b853a8&id=e5e885276d&e=0d082eb
a17) . 

На следећем линку можете пронаћи релевантне информације о процедурама за 
конкурисање: http://erasmusplus.us9.list-
manage.com/track/click?u=a92a12cd158736fc402b853a8&id=76d9ec615f&e=0d082eba
17 

 

Додатне информације по кључним акцијама и Жан Моне програм: 

 

Мобилност − главна активност 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) 

  

KA 1 – Индивидуална мобилност (Learning Mobility of Individuals - Higher 
education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) 

На следећем линку можете пронаћи пример формулара за пријаву за 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-
partner-countries_en.pdf 

Потписник свих уговора је Универзитет у Београду. На следећем линку можете 
видети процедуру предпријављивања Универзитета у Београду:  
http://bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA1.php 

Молимо Вас да Формулар за предпријављивање пројеката мобилности студената, 
наставног и ненаставног особља у високом образовању ЕРАЗМУС+ програма, који 
се налази на интернет страници Универзитета, доставите у електронској и папирној 
верзији (папирну верзију потписује руководилац пројекта) најкасније до 
понедељка, 26. јануара 2014. године. Електронску верзију формулара потребно је 
послати на iro@f.bg.ac.rs, док се потписана, папирна верзија доноси у Центар за 



међународну сарадњу и односе с јавношћу. Уз наведени формулар потребно је 
доставити и сагласност одељења. 

Рок за пријављивање је 4. март 2015.  

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на 
сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu 

 

КА1 – Заједнички мастер програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 

Потписник свих уговора је Универзитет у Београду. На следећем линку можете 
видети процедуру предпријављивања Универзитета у Београду:  
http://bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA1.php 

Молимо Вас да Формулар за предпријављивање заједничких мастер програма, који 
се налази на интернет страници Универзитета, доставите у електронској и папирној 
верзији (папирну верзију потписује руководилац пројекта) најкасније до 
понедељка, 26. јануара 2014. године. Електронску верзију формулара потребно је 
послати на iro@f.bg.ac.rs, док се потписана, папирна верзија доноси у Центар за 
међународну сарадњу и односе с јавношћу. Уз наведени формулар потребно је 
доставити и сагласност одељења. 

Рок за пријављивање је 4. март 2015.  

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на 
сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu 

 

Пројекти институционалне сарадње – главна активност 2 (Key Action 2: 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices) 

KA 2 - Стратешка партнерства у области образовања, обука и младих 
(Strategic partnerships in the field of education, training and youth) 
 
У стратешким партнерствима могу да учествују (не као подносиоци пријаве, већ 
само као партнери) и институције из партнерских земаља уколико њихово учешће 
доноси значајну додатну вредност пројекту. Пријава се подноси Националној 
агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву до 30. априла 
2015. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу од 1. 
септембра исте године. Та врста пројеката траје две или три године и максимални 
грант износи 150.000 евра годишње (12.500 евра месечно). 
 



Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне 
агенције eacea.ec.europa.eu 
 
KA 2 - Савези знања (Knowledge Alliances) 
 
 
Пријаву у име конзорцијума за двогодишњи или трогодишњи пројекат подноси 
институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАЦЕА) у Бриселу. Рок за 
пријаву је 3. април 2015. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте 
који почињу најраније 1. новембра исте године. Максималан грант ЕУ за 
двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра. 
 
Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне 
агенције eacea.ec.europa.eu 
 

KA 2 -Савези секторских вештина (Knowledge Alliances, Sector Skills Alliances) 
 
 
Пријаву у име конзорцијума за двогодишњи или трогодишњи пројекат подноси 
институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАЦЕА) у Бриселу. 
Пројекти могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у 
програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово 
учешће доноси значајну додатну вредност пројекту. Рок за пријаву је 3. април 
2015. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу најраније 
1. новембра исте године. Максималан грант ЕУ за двогодишње пројекте износи 
700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра. 
 
Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне 
агенције eacea.ec.europa.eu 
 
KA 2 - Пројекти изградње капацитета у високом образовању (Capacity building 
in the field of higher education) 

Потписник свих уговора је Универзитет у Београду. На следећем линку можете 
видети процедуру предпријављивања Универзитета у Београду: 
http://bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA2.php 

Молимо Вас да Формулар за предпријављивање пројеката изградње капацитета у 
високом образовању, који се налази на интернет страници Универзитета, доставите 
у електронској верзији до четвртка, 8. јануара 2015. године на iro@f.bg.ac.rs, док 
потписану верзију (папирну верзију потписује руководилац пројекта) можете 
донети у понедељак, 12. јануара 2015. године у Центар за међународну сарадњу и 
односе с јавношћу.Уз наведени формулар потребно је доставити и сагласност 
одељења. 

Рок за пријављивање је 10. фебруар 2015.  



Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на 
сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu 

Подршка реформи образовних политика – главна активност 3 (Key action 3 – 
Support for policy reform) 

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu 

Жан Моне програм 
 
 
Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и 
институције из целог света. Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру 
којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само 
једној институцији. 

Потписник свих уговора је Универзитет у Београду. На следећем линку можете 
видети процедуру предпријављивања Универзитета у Београду:  
http://bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-JM.php 

Молимо Вас да Формулар за предпријављивање пројеката Жан Моне активности, 
који се налази на интернет страници Универзитета, доставите у електронској 
верзији и папирној верзији (папирну верзију потписује руководилац пројекта) 
најкасније до понедељка, 26. јануара 2015. године. Електронску верзију формулара 
потребно је послати на iro@f.bg.ac.r, док се потписана, папирна верзија доноси у 
Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу. Уз наведени формулар 
потребно је доставити и сагласност одељења. 

Рок за пријављивање 26. фебруар 2015.  

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на 
сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu 

 


