Јавни позив за подношење пријава за менторски рад за припрему образовних
установа и омладинских организација за учешће у програму Еразмус+

Фондација Темпус објављује јавни позив за подношење пријава за менторски рад за
припрему образовних установа за учешће у програму Еразмус+.
Циљ овог јавног позива је да се установама и организацијама које раде са лицима са
хендикепом, инвалидитетом или полазницима који су у лошијем социо-економском
положају пруже конкретна знања и вештине за успешно подношење и пројеката у оквиру
програма Еразмус+ и коришћење свих могућности које овај програм пружа. Под
учесницима у лошијем социо-економском положају се подразумевају сви они који живе у
ризику од сиромаштва, као и они који живе у удаљеним и руралним областима.
Учествовање у Еразмус+ програму омогућава институцијама које пријављују пројекте да
унапреде методе наставе, стручна знања како запослених, тако и ученика и полазника и да
се повежу и сарађују са колегама из иностранства. Програм такође пружа додатну
финансијску подршку установама које у своје пројектне активности укључују појединце са
смањеним могућностима и на тај начин омогућава њихово несметано учешће.
Рок за подношење пријава је 10. септембар 2021. године.
Менторски рад ће се састојати из следећих активности:
•
•
•

утврђивања потреба организација и установа и повезивање тих потреба са
могућностима које програм Еразмус+ пружа;
пружање подршке у развијању иницијалних идеја учесника за предлоге пројеката за
КА1 и КА2 пројекте;
подизање капацитета установа и организација за писање КА1 и КА2 пројеката у
областима општег, стручног образовања и обука, образовања одраслих и у области
рада са младима.

На јавни позив могу да се пријаве:
•
•
•

предшколске установе;
све врсте основних и средњих школа у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања;
школе за основно функционално образовање одраслих и
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•

организације које су активне у области рада са младима.

Критеријуми за одабир
Основни предуслови које установе/организације морају да испуне како би ушле у процес
селекције за менторски рад су:
•
•
•
•

да раде са полазницима са хендикепом, инвалидитетом или полазницима који су у
лошијем социо-економском положају;
да нису имале раније финансиране пројекте у оквиру Еразмус+ програма;
да су учествовале у еТwinning пројектима (односи се на предшколске установе,
основне и средње школе);
да су регистроване на територијама општина: Бор, Неготин, Зајечар, Лозница,
Ваљево, Деспотовац, Чачак, Ужице, Пожега, Краљево, Крушевац, Јагодина, Ћуприја,
Параћин, Лесковац, Врање, Пирот, Прокупље, Вршац, Рума, Сремска Митровица,
Зрењанин, Кикинда, Смедерево, Смедеревска Паланка и Панчево.

Учесници ће по завршетку менторског рада моћи да:
•
•
•
•
•

разликују врсте пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
овладају процедурама за подношење пројеката мобилности и партнерстава за
сарадњу;
разраде већ осмишљене најважније делове пројектне пријаве;
раде на даљем унапређењу своје пројектне пријаве и да
препознају како могу да користе ресурсе доступне у оквиру програма Еразмус+.

Подршка одабраним установама у форми менторског рада ће бити спроведена у
периоду од 20.09.2021 до 15.07.2022. године.
Пријављивање на конкурс
За учешће у конкурсу потребно је попунити регистрациони формулар на вебсајту
Фондације Темпус. Рок за подношење пријава је 10. септембар 2021. године у 23:59
часова.
Неопходан услов за учешће на конкурсу је потврда директора установе у којој су
наведени представници те установе. Номинацију директора можете приложити
(закачити) у регистрационом формулару приликом пријављивања или најкасније 3
радна дана након обавештења да сте ушли у ужи избор учесника менторског рада.
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Одабир учесника менторског рада
Стручна комисија оцениће све пријаве које испуњавају формалне услове и доделити поене
за сваки критеријум, након чега ће донети заједничку одлуку о томе које
установе/иницијативе могу да учествују у менторском раду. Број одабраних установа је
ограничен на укупно 15.
Исходи Конкурса
Након пристизања пријава и оцена комисије, резултати конкурса биће објављени на
вебсајту Фондације Темпус.
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