Erasmus+ (KA2): Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Predmet razpisa:
KA2 omogoča projektno sodelovanje oz. inovativna partnerstva med organizacijami s področja
izobraževanja, usposabljanja in mladine kot tudi podjetji, javnimi organi in organizacijami,
aktivnimi na različnih področjih izobraževanja, z namenom visoke kakovosti poučevanja,
usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe.
Aktivnosti znotraj KA2 prinašajo pozitivne in dolgotrajne učinke na sodelujoče organizacije,
politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti naj
bi na sistemski ravni sprožili modernizacijo in okrepili sisteme izobraževanja, usposabljanja in
mladine za odzivanje na sedanje izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno
sodelovanje v družbi).
Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski,
lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
Projekti morajo naslavljati najmanj eno horizontalno prioriteto ali najmanje eno posamezno
področje izobraževanja (šolsko, poklicno in strokovno, terciarno, izobraževanje odraslih, mladi) ali
več sektorjev.
Upravičenci:
Na področju strateških partnerstev morajo v prijavi nastopati vsaj 3 organizacije iz 3 različnih držav,
ki se ukvarjajo z isto tematiko.
Višina sredstev:
vsa razpoložljiva sredstva za decentralizirane aktivnosti programa Erasmus+ za to področje znašajo
skupaj 3.492.235 EUR, od tega:
- 1.236.835 EUR za douniverzitetno izobraževanje,
- 650.000 EUR za terciarno izobraževanje,
- 1.155.400 EUR za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter
- 450.000 EUR za izobraževanje odraslih.
Stopnja financiranja:
Stopnja financiranja znaša 100% oziroma največ 150.000 EUR na letni ravni.
Trajanje projektov:
Projekti morajo trajati najmanj dve leti in največ tri leta, z izjemo partnerstev na področju mladine ki
lahko trajajo od 6 mesecev do treh let.
Dodatne informacije organa upravljanja programa: http://www.cmepius.si/vstopna-institucije/
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/10/8-10-2014OJ_JOC_2014_344_R_0010_SL_TXT-RAZPIS-2015.pdf
Rok za predložitev vlog:
Strateška partnerstva na področju mladine
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in
usposabljanja
Koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega
izobraževanja
Krepitev zmogljivosti na področju mladine

4. februar 2015
30. april 2015
1. oktober 2015
31. marec 2015
26. februar 2015
10. februar 2015
3. april 2015
2. september 2015

