
 

 

Razpis za dotacije za mobilnost osebja za namen poučevanja in usposabljanja 

v študijskem letu 2020/2021 v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: 

projekti učne mobilnosti posameznikov na področju terciarnega 

izobraževanja (KA 103) 

1. Opis 

Na podlagi razpisa programa Erasmus+ 2020, ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov 

na področju terciarnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je objavil Center Republike 

Slovenije za evropske programe izobraževanja in usposabljanja na svoji spletni strani 

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/  B2 d.o.o., Višja strokovna šola 

objavlja razpis za dotacije za izmenjavo za študij v tujini v študijskem letu 2020/2021. 

Dotacije se podeljujejo v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti učne 

mobilnosti posameznikov na področju terciarnega izobraževanja (KA 103). Na voljo je: 

• šest (6) prostih mest za mobilnost osebja za namen usposabljanja. 

2. Obdobje in kraj izvedbe mobilnosti 

Mobilnost lahko traja najmanj 2 zaporedna dneva do največ 2 meseca, brez časa 

porabljenega za pot. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 2 dni (en dan za pot pred 

prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti v tujini). 

Mobilnost mora potekati v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022. 

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so v delovnem razmerju s šolo B2. 

Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugi višji strokovni šoli ali visokošolskem 

zavodu mora predložiti potrdilo te šole oz. zavoda, da za isto mobilnost ni prejel 

sofinanciranja drugega delodajalca. 

Mobilnost v okviru programa Erasmus+ lahko poteka v vseh državah članicah Evropske unije, 

Islandiji, Liechtensteinu, Norveški, Republiki Severna Makedonija, Srbiji in Turčiji. 

Cilji tovrstne mobilnosti so: 

- boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevanje, 

usposabljanje), 

- okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitve in mednarodnega 

sodelovanja v izobraževalnih organizacijah, 

- večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, 

dijakov, učečih se odraslih, mladih in prostovoljcev, 

- boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo, 

- več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi, 

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/


 

 

- okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za učence, študente, 

- več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, 

- izboljšano znanje tujih jezikov, 

- okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu. 

Učno/pedagoško osebje mobilnost izvaja v katerikoli državi programa Erasmus+, razen v 

Sloveniji ali v državi, ki ni država njegovega stalnega prebivališča. 

3. Finančna dotacija 

Višina Erasmus dotacije, ki kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja, je odvisna 

od države gostiteljice in trajanja mobilnosti: 

Država gostiteljica  

Mobilnost osebja 
 

Znesek na dan v EUR 

Skupina 1: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, 
Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 

180 

Skupina 2: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, 
Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 

160 

Skupina 3: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, 
Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, 
Severna Makedonija, Turčija, Srbija 

140 

 

Prispevek k potnim stroškom 

Razdalja potovanja Znesek 

Med 10 in 99 km 20 eur na udeleženca 

Med 100 in 499 km 180 eur na udeleženca 

Med 500 in 1999 km 275 eur na udeleženca 

Med 2000 in 2999 km 360 eur na udeleženca 

Med 3000 in 3999 km 530 eur na udeleženca 

Med 4000 in 7999 km 820 eur na udeleženca 

8000 km in več 1500 eur na udeleženca 
 

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

kalkulator razdalj. »Razdalja potovanja« je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja 

aktivnosti, medtem ko »znesek« pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in 

nazaj. 

4. Postopek izbire 

Kriterij za izbor zaposlenega: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl


 

 

• relevantnost gostujoče institucije za šolo B2, 

• prispevek programa mobilnosti/koristi za šolo B2, 

• primernost kandidata za mobilnost (oceni se na podlagi prošnje, razgovora; upošteva 

se pedagoško delo, motivacija zaposlenega), 

• datum oddaje prošnje. 

O izbiri kandidatov odloča Erasmus komisija, ki ji predseduje Erasmus koordinatorica. 

Kandidati bodo o izbiri s sklepom obveščeni po pošti. 

5. Oddaja prijave 

Kandidati izpolnijo Prijavnico za Erasmus, ki je priloga tega razpisa. 

Kandidat obvezno priloži motivacijsko pismo in opis mobilnosti, v katerem utemelji 

predvidene aktivnosti uresničevanja strategije internacionalizacije ter življenjepis (CV) v 

slovenskem in angleškem jeziku. 

Prijavnico s prilogami kandidati do 15. 12. 2020 pošljete po elektronski pošti, priporočeno po 

pošti na B2 Višjo strokovno šolo ali oddate osebno v referatu šole. 

Razpis bo odprt do zapolnitve mest oz. do porabe sredstev.  

6. Po izboru kandidatov 

Izbrani kandidati morajo na šoli s pomočjo Erasmus koordinatorice urediti potrebno 

dokumentacijo za organizacijo mobilnosti. Šola in kandidat pred pričetkom mobilnosti 

skleneta sporazum za dodelitev dotacije (Grant Agreement). Šola B2, institucija gostiteljica 

in kandidat pred pričetkom mobilnosti za študij sklenejo sporazum za mobilnost (Mobility 

Agreement Staff mobility for Teaching/Training).  

Kandidat si mora pred odhodom v tujino urediti dodatno zdravstveno zavarovanje, evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja in nezgodno zavarovanje v tujini z asistenco. Kopije 

dokumentov dostavi koordinatorici. 

Kandidat je med mobilnostjo redno v stiku z Erasmus koordinatorico, po dogovoru dnevno, 

tedensko (o poteku mobilnosti). 

Po uspešno zaključeni mobilnosti v roku 14 dni kandidat odda zaključno dokumentacijo v 

mednarodno pisarno: Potrdilo o izvedeni Erasmus mobilnosti, obrazec Obračun upravičenih 

stroškov s potrebnimi prilogami (računi, cestninami, …) in končno poročilo o mobilnosti. 

7. Ugovor 

Za ugovore, pojasnila in dodatne informacije v zvezi nejasnostmi v postopku izvedbe nabora 

ali mobilnosti same, je prvostopenjski organ šole za sprejem pritožb v zvezi Erasmus  




