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Na podlagi sklenjenih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za posamezna razpisna leta
programa Erasmus+ za obdobje 20L7-2O2O z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraZevanja in usposabljanja (CMEPIUS) in Akreditacije za konzorcij na podrodju
visokoSolskega izobraievanja za obdobje 20L7 - 2020, ref . 5t. AKR-HE-1,/17 (seznam vseh dlanov
konzorcija je objavljen na spletni strani http:llwww.skupnost-vss.si/deiavnosti/mednaro-dnede iavnosti/ko nzorcii-za-mobil nost/)

Skupnost viSjih strokovnih 5ol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

(v

nadaljevanju:

koord inator konzorcija),

objavlja

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za pouievanie in usposabljanje v
protrama Erasmus+ za obdobie 2Ot7-2O20

1

tujini v okviru

Namen in ciljirazpisa

Erasmus+

je program

EU, ki podpira aktivnosti na podroEju izobraievanja, usposabljanja, mladine in

Sporta za obdobje 2OL4-'ZOZO.

-

mobilnost v visoko5olskem
Razpis se nana5a na kljudni ukrep 1, utna mobilnost posameznikov
sektorju, mobilnost osebja za poudevanje ali usposabljanje med drZavami.programa Erasmus+.
lzvedene aktivnosti mobilnosti osebja naj bivplivale na njihove:

boljSe kompetence, povezane
mladinsko delo itd.),

z njihovimi strokovnimi profili

5ir5e razumevanje praks, politik
mladine po vseh driavah;

.

(poudevanje, usposabljanje,

in sistemov na podroiju izobraZevanja, usposabljanja

okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev

in

in

mednarodnega

sodelova nja v izobraievalnih organizacijah;

o
o
r
o
o
r
o
.

boljSe razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraievanjem

oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
vedjo kakovost njihovega dela in aktivnostiv korist Studentov, praktikantov, vajencev, dijakov,
uiedih se odraslih, mladih in prostovoljcev;
bolj5e razumevanje druibene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
ved moinostiza izpolnjevanje potreb ljudiz manj priloinostmi;

okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnostiza udence;
ved priloZnosti za strokovni in poklicni razvoj;
izbolj5ano znanje tujih jezikov;
okrepljeno motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu.
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Namen razpisa je v okviru razpoloiljivih srEdstev:

o
o

pedago5kemu osebju dlanov konzorc'rja omogoditi pouEevanje na partnerski visoko5olski
instituciji v tujini (mobilnost osebja za poudevanje),
pedago5kemu in nepedago5kemu osebju tlanov konzorcija omogoiiti poklicni razvoj v obliki
usposabljanj (razen udeleZbe na konferencah), izobraZevalnih obiskov in obdobji opazovanja

na delovnem mestu na partnerski visoko$olski instituciji ali drugi ustrezni ustanovi v tujini
(mobilnost osebja za usposabljanje).
Stevilo mobilnosti za poudevanje ali usposabljanja in razpoloZljiva finandna sredstva so odvisha od
odobrenih projektov posameznih razpisnih let programa Erasmus+ za das veljavnosti akreditacije

konzorcija

in so objavljena na spletni strani koordinatorja

konzorcija http://www.skupnost-

vss.si/deiavnosti/mednarod ne-deiavnosti/konzorcii-za-mobilnost/.

2

Pogoji za prijavo na razpis

2.7

Vrcte mobilnosti

Osebje lahko v okviru mobilnosti izvede katerokoliod spodaj opisanih aktivnostiali kombinacijo obeh

aktivnosti:

o
o

2.2

Mobilnost osebia za pouievanie omogoda pedagoskemu osebju visokoSolske institucije ali
osebju v podjetjih, da poudujejo na partnerski visoko5olski institucfii v tujini. Mobilnost je
mogoia na katerem koli podroijulv kateri koli akademski disciplini.
Mobilnost osebia za usposabljanje podpira profesionalni razvoj osebja v poudevanju in
drugega osebja na visokoSolskih institucijah, prav tako pa tudi razvoj vpletenih institucij'
Tovrstna mobilnost podpira udeleibo na raznovrstnih izobraZevalnih dogodkih (razen
udeleZbe na konferencah) in izobraievalnih obiskih, ki potekajo na delovnem mestu, obdobij
opazovanj, usposabljanja na partnerski instituc'lji ali drugi ustrezni institucijiv tujini.
Uproviieniprijavitelii

Na razpis se lahko prijavijo:

-

zaposleni (pedagoSko in nepedagoSko osebje) pri dlanih konzorcija (v delovnem razmerju, ki
ustreza Zakonu o delovnih razmerji, zaposleni za doloEen/nedoloden ias, polno ali delno) ali
delajo pridlanih konzorcija na podlagipodjemne oz. avtorske pogodbe.
zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih drZav, ki je aktivna na trgu dela ali
podrodju izobraZevanja, usposabljanja in mladine, kijih dlani konzorcija povab'tjo z namenom
opravljanja pedago5ke dejavnost.

2.3

Organizacijagostiteliico

pri mobilnosti za poudevanje mora biti organizacija gostiteljica visoko5olska institucija iz drlave
programa, kije nosilka

ECHE

listine.

pri mobilnosti za usposabljanje mora biti organizac'rja gostiteljica visokoSolska institucija iz driave
programa, ki je nosilka ECHE listine ali katerakolijavna ali zasebna organizacija drZave Programa, kije
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aktivna na trgu dela ali podroija izobraierranja, usposabljanja in mladine (npr. javno ali zasebno malo,

srednje ali veliko podjetje - vkljuino s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni, socialni partnerji ali drugi predstavniki sveta dela, tudi gospodarske zbornice,
obrtniSka/poklicna zdruienja in sindikati, raziskovalni inStituti, fundacije, Sole/zavodi/centri za
izobraievanje.

2.4

Trojanjemobilnosti

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 do najved 7 delovnih dni, v kar ni zajet das potovanja. Za pot
se dodatno financirata do najved 2 dodatna dneva.

Mobilnost osebja vedno poteka v kombinaciji z niielno podporo za 1 dan (razen v primeru, da
mobilnost traja 2 dni).
Mobilnost osebja za poudevanje mora zajemati vsaj 8 ur poudevanja na teden (ali katerokoli krajSe
obdobje bivanja/mobilnosti). ee je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poudevanja zdrulena z
aktivnostjo usposabljanja, se najmanj5e Stevilo ur poutevanja na teden (ali katero koli krajie obdobje
bivanja) zmanj5a na 4 ure.

2.5

Driave mobilnosti

Mobilnost osebja za pou6evanje in usposabljanje

je

mogoEa

v

nasledniih driavah programa

Erasmus+:

Driave Elanice

EU

B"lgij.

Grdija

Bolgarija

5panija

Litva
Luksemburg

ee5ka
Danska

Francija
Hrva5ka

Madiarska
Malta

Nemt'rja
Estonija
lrska

Italija
Ciper

Nizozemska

Avstrija

Finska
Svedska

Latvi

Po

Zdruieno kr

Driave
nekdanja
jugoslovanska

, ki niso Elanice EU
lslandija
LihtenStajn

Norveika
Turdija

republika Makedonija
lslandija
LihtenStajn
NorveSka

Osebje si driavo, kjer Zelijo opraviti mobilnost, izberejo sami.

Portugalska
Romunija
Slovenija
Slova(ka
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2.6

▼

Dotacrra

Finanё na dotacua′ kijo preime OSebie′

je namenjena kritiu strOζ kov poti in b市 ania

med Obdobjem

mob‖ nosti.
OSebie preime dotacり o iZ prOiekta mobilnostし kier so na vO晴 O finanё na sredstva.RazpolottliiVOSt
sredstev po odobrenih proiekJh posameznih razpisnih let ie ObiaVり ena na http:〃 WWw.skupnost―
VSS.Si/deiavnosti/mednarodne― deiavnOSti/konzorcil― Za― mobilnost/.
Viζ ina

dotaciie ie OdVisna veliavnih StOpeni financirania posameznega razpisnega leta′

ki so obiavljene

na spletnih straneh NA Cmepius(http:〃 Www.erasmusplus.si/vsa‐ dokumentacila/)in k00rdinatotta
kon20rCua{http://WWw.skupnost― vss.Si/deiavnoSti/mednarodη

e―

Dotaciia za pOt Se izraこ una na podlagi kalkulatoria raZdali′

deiavnOSti/ko穐 zorci卜 Za¨ mobiinost/).

ki ga podpira Evropska komisija

p:us/tools/distance en.htm)in ie OdViSna od razdaり e
(httO:/ノ ec.europa.eu/prottrarFlmeS/erasmus―
med krajem sedettaこ lana konzorcり a in kralem sedetta organizacり e gos■ teliiCe.
V:こ ina

dotacile za individuaino podporo ie odviSna Od drttave′

tev‖ a dni
kier se iZVaia mOb‖ nost in ζ

aktivnostiter dodatka za pot.

Dovoり ena le mObiinost osebia′ kiZa obdobie mObiinosti ne preime dOtacり e EU(zerO― grant),p百 こemer
pa lahko izkoristi prednosti programa ERASMUS+.Vsaka mobiinost ie upraVに ena do dodelitve zgoリ
ene dotacり e iZ prOraё una EU.Dotacua ne sme biti nameniena ali uporabliena za ustvarianie dObiこ

ka

prelemnika.

Dotacile za oSebe s posebnimi potrebami
Oseba s posebnimi potrebami le mOrebitni udelettenec′
duζ evnim
bi b‖ a

ali zdravstvenim stanjem,so takζ

ne′

ine′ povezane s telesnim′
katerega okoliこ こ

da niegOVa udele2ba v prolektu/ukrepu mObilnosu ne

mogoё a brez dodatne finanこ ne podpore.こ lanice konzorciia′ ki SO izbra!e oseble s pOSebnimi

potrebarni′ lahko pri nacionalni agenciii oddaiO V10go za dodatna nepovratna sredstva′

da pokrile10

dodatne stroζ ke za niihOVO udelettbo v aktivnostih mobiinosti.Za osebe s posebnimi potrebarnise torej

lahko zagotovi podpora v znesku′

ki le vi朝

1 0d naivittih posameznih zneskov nepovratnih sredstev′

navedenih v nadalievaniu.
Natanё nejζ i finanこ ni pogoji bodo doloこ eni s Sporazumom o dotaciji′ ki ga podpiζ e koordinator
konzorcり a z udeleZencem mobiinosI.

2.7

Priznavonja in vrednotenje izvedenih mohilnosti

lzvedene mobilnostiosebja bodo skladno z internimi pravilidlana konzorcija priznane in ovrednotene
na enega izmed naslednjih naCinov: del letnega nadrta izobraievanja, del letne ocene dela, neformalno
priznavanje s stranivodstva, poviSanje plade. V kolikor tlan konzorcija izbere drug natin priznavanja in

ovrednotenja, mora le-tega sporoditi koordinatorju konzorcija. Nadin priznavanja in vrednotenja se
definira v udnem sporazumu.

4
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2.8

PrttaVa"a razprs

Pruavo na razpis odda osebie p百 Erasmus+koordinatottu na svOii maJこ

ni instた ucり i.SeZnamこ lanov

konzorcua′ Erasmus+ koordinatorieV in povezave do razpisne dOkumentaciie se nahalaio na

http://www.skupnost― vss.si/deiavnOsti/mednarodne― deiavnosti/konzorci卜
Rok za prilavO na razpis ni doloこ

za― mobiinost/.

en.Prilave Sprejemamo do zapoinitve mest in porabe sredstev zaこ

VeliaVnOsti akreditacije konzorcija.Podatki o razpolo乏 ljivosti mest za mobiinostin sredstev so obiavじ

as
eni

na http://www.skupnost― vss.si/deiavnosti/mednarodne― deiavnosti/konzorcil― za― mobiinost/.
O izboru bo osebie ObVeこ

2.9

Pote々 レbora

こ
eno preko Erasmus+koordinatoria na matiё

niinstitucui.

deide″ cevmob〃 ″οsゴ

lzbor udelettencev mobi:nosti poteka na dveh ravneh.
primarni lzbor udelettencev mobilnosti opravijo

こlani konzorcija. Izbor opravijo skladno s svojimi

kriteriil iZbOra,

P0 0pravttenem pttmarnem izboru poζ teio ё
lani konzorcり a k00rdinatottu konZOrcり a Seznam
pruavttenih′ kiSo b‖ izbrani za rnobilnost osebia′

kiSe izvede preko konzorcija.Vloge se posredujejo na

predpisanem obrazcu《 pOdatki udelettenca za pripravo Erasmus+ pogodbe za mob‖
ObiaVり ena

na

http://www.skupnost― vss.Si/deiavnOsti/mednarodne―

nost《 ′ki je

deiavnosti/konzorci卜

Za―

mobilnost/.

Koordinator konzorciia na pod:agi posredovanega seznama in vlog opravi sekundarni lzbor
udelettencev mobilnosti skladno s Pravili o izvajanJu Erasmus+konzorclja za mobilnost 2017‑2020 in
pra宙 li programa Erasmus+.Koordinator vodi seznam preietih pruav glede na datum preiete prJaVe.

Mobiinosti se izvaiajo dO porabe odobrenih sredstev.
V kolikor pruavり eni kandidati menjo′ da ie postopek primarnega izbora udeleZencev mobiinosti na
matiё niinstitucili potekal na netransparenten naё in in so b‖ e krSene njihove pravice′ je mottna pritottba

na Sekretariat Skupnosti vi可 ih Strokovnih ζol Republike Sloveniie. PritOを ba se pOζ lie pO e― poζ ti na

sekretariat@skupnost― vss.Si ali po poSti na naslov:Skupnost vlsJlh strokovnih

ζ
ol

RS′

Pot na Lavo 22′

3000 Celie.PritOttba mora biti obrazlo芝 ena.O pritottbi bo odioこ il Upravni odbor Skupnosti VSS v roku 8
dni od preiema ptttottbe.

3

Razこ irianie re2ultatov in evalvacila rnObiinosti

こlani

kOnzOrcua′ kiso ko百 stilisredstva za mobilnosu prekO kOnzorcua′

morajo udeleを encem mobilnosti

zagotoviti pozitivno vrednotenie njihOvih izkuζ enj v tujiniin lih deliti Z drugimi npr.v obliki sestankov′

promociiskih dOgodkov′ predstavitev′ obiav v razliё nih publikaciiah′ na spletni strani in druЙ benih
omrettih′
Razζ

託d.

irianie rezultatov in aktivnosti izvedenih mobilnosti poteka preko raz‖

kanalovこ lanov in koordinatoria konZOrcija.Kot pOmOё

こ
nih komunikacijskih

pri naё rtovanju aktivnosti v zveziz razζ irianiem′

rabo in trajnostiO prOiektnih rezuttatov p百 poroё amo pパ roこ nik NA Cmepius′

ki je obiaVり en

na
http://www.erasmusplus.si/wp― content/uploads/2014ノ 01/尺 AZSiRJANJE― RABA― 丁
RAJNOST F iow.pdf.

S

EErasmus+
elani konzorcija na posebnem

obrazcu', koordinatorju konzorcija

redno porotajo

o

izvedenih

diseminacijskih in promocijskih aktivnostih.

Koordinator konzorcija bo zaradi zagotavljanja skladnosti izvedenih aktivnosti s cilji, namenom in
pridakovanimi rezultati programa Erasmus+, ilanom, ki so koristili sredstva za mobilnosti preko
konzorcija, najmanj enkrat letno posredoval evalvacijski vpraSalnik o udinkih in vplivih izvedenih
mobilnosti oz. aktivnosti na matidno institucijo.

4

Obveznost Elanic konzorciia

Vse dlanice konzorc'rja, ki so nosilke ECHE listine, so med izvajanjem vseh odobrenih projektov
mobilnosti za das veljavnosti akreditacije konzorcija za mobilnost 2OL7-2020 dolZne spoitovati nadela
Listine Erasmus za terciarno izobraievanje.

5

Kontaktne osebe

Kontaktne osebe pri dlanih konzorcija:

Seznam Erasmus+ koordinatorjev je
vss.si/deiavnosti/med

na

http://www.skupnost―

objavljen

rodne-deiavnosti/konzorcii-za-mobilnost/-

Kontaktna oseba pri koordinatoriu kOnzOrcija:
Jasmina Poliё nik′ tel.034285873′ e― poζ ta:iasmina.pOlicnik@skupnOSt―

vss.si.

Celje, 16. 11. 2018

Priloge:

Razpisna dokumentacija

je objavljena

www.skupnOst― vss.Jノ deiavnOSuノ mednarodne‐
na httpプ ノ

deiavnosti/konzorcii-za-mobilnost/.
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