
 

 

Razpis za dotacije za mobilnost osebja za namen poučevanja ali usposabljanja v 
obdobju 2020–2023 v okviru programa 

Erasmus+, Ključni ukrep 1: mobilnost osebja za namen poučevanja in 
usposabljanja med programskimi državami (KA 103) 

 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 

Izvajalec javnega razpisa je Visoka šola za poslovne vede, Tržaška 42, Ljubljana (v nadaljevanju VŠPV). 

2. Namen razpisa 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je VŠPV podpisala sporazum z Nacionalno agencijo 

CMEPIUS, na podlagi katerega se objavlja razpis za sofinanciranje mobilnosti učnega osebja VŠPV za 

namene poučevanja, kot tudi za sofinanciranje mobilnosti osebja VŠPV z namenom usposabljanja v tujini. 

Mobilnost v okviru programa Erasmus+ poteka v vseh državah članicah EU, Islandiji, Lichtensteinu, 
Norveški, Turčiji, Makedoniji in Srbiji. 

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično 

mobilnost pedagoškega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na 

instituciji gostiteljici v tujini. 

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katere koli programske države, ki so nosilke ECHE listine 

in s katerimi ima VŠPV podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost pedagoškega osebja 
z namenom poučevanja. 

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja na visokošolski instituciji v tujini (STT) - se nanaša na 

mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja VŠPV z namenom lastnega strokovnega usposabljanja v 
tujini. 

Namen razpisa je omogočiti osebju VŠPV usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, 

opazovanje delovnih procesov na partnerskih visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah. 

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 na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s 
sedežem v programski državi. 

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje 

Na razpis se lahko prijavi kandidat posameznik, ki je zaposlen na VŠPV ali član Akademskega zbora VŠPV. 

Vsebina in priprava vloge 

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti prijavni obrazec. 



 

 

4. Trajanje mobilnosti 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 
2020 in 31. majem 2022. 

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja. 

Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 2 dni za pot.  Priporočljivo trajanje mobilnosti je 5 dni, pri čemer 

so dnevi poti zajeti v trajanje mobilnosti. 

Mobilnost osebja za namen poučevanja pa mora zajeti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali na katerokoli 

krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur 

poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu. 

Mobilnost z namenom poučevanja se lahko kombinira z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v 
tujini. V tem primeru se izvede vsaj 4 ure poučevanja na teden (ali kakršnokoli krajše obdobje 

mobilnosti).  

5. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bo VŠPV prejemala dodatne prijave 
do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. 

V kolikor bo na razpis do roka prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, 

bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej.  

6. Finančna dotacija 

Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Najvišji znesek 
dotacije predstavlja vsoto dotacij za bivanje in dotacije za pot. 

S strani matične institucije mora biti program predavanj (STA – Teaching programme) oz. program 

usposabljanja (STT - Work programme) pred odhodom v tujino podpisan s strani prijavitelja ter dekanje 
VŠPV. 

Po realizaciji mobilnosti bo moral vsak udeleženec, ki mu bo mobilnost na podlagi tega razpisa odobrena, 

predložiti: 

• vsebinsko poročilo o realizaciji ciljev in doseženih rezultatih, 

• potrdilo institucije (Confirmation of mobility) gostiteljice o trajanju gostovanja in o 
izvedenih urah predavanj oz. usposabljanja. 

Dotacija za bivanje na posameznika 

Maksimalna višina dnevnic (pavšal stroškov za bivanje in nočitev) za mobilnost v posamezno skupino 

držav: 

Dežela gostiteljica Znesek na dan v EUR za mobilnost osebja 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, 180 



 

 

Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 

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

160 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, 

Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, 
Slovenija, Severna Makedonija, Turčija, Srbija  

140 

 

Dotacija za pot 

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

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

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. 

Razdalja potovanja 
Najvišji dovoljeni znesek na 

udeleženca mobilnosti 

Med 10 in 99 km 20 EUR 

Med 100 in 499 km 180 EUR 

Med 500 in 1999 km 275 EUR 

Med 2000 in 2999 km 360 EUR 

Med 3000 in 3999 km 530 EUR 

Med 4000 in 7999 km 820 EUR 

8000 km ali več 1500 EUR 

 

Razdalja se računa od sedeža VŠPV (Ljubljana) do sedeža namembne institucije. Za izračun maksimalnega 

sofinanciranja potnih stroškov se šteje razdalja v eno smer. 

Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi. 

Evropska Komisija in Nacionalna agencija - CMEPIUS sta VŠPV za namen izmenjav v pogodbenem letu 

2020 namenili 

• število razpoložljivih mest z namenom poučevanja (STA): 5 

• število razpoložljivih mest z namenom usposabljanja (STT): 10 

7. Način prijave in rok za oddajo vlog 

VŠPV bo zbirala prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Vlogo se posreduje na naslov: 

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



