
Пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина  

у оквиру Еразмус+ програма  

КА103 – сарадња са програмским земљама 

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за 

мобилност студената и запослених на високошколским установама, промовишући 

признавање и вредновање стечених квалификација, као и међународну димензију 

активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању. 

 Академија струковних студија Западна Србија је током претходне две године 

добила бесповратна наменска средства за реализацију два Еразмус+ пројекта за 

индивидуалну мобилност зарад учења и стицања вештина у програмским земљама (све 

земље Европске уније, Србија, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска). 

1. Еразмус+ пројекат број 2019-1-РС01-КА103-000554 

- Период трајања пројекта: 05.09.2019 – 31.05.2021. године 

- Максималан износ наменских бесповратних средстава: 10.217,00 евра. 

- Број одобрених мобилности:  

o  3 мобилности за студенте зарад учења, у максималном трајању од 5 месеци 

o  1 мобилноост за запослене у циљу стицања вештина, у трајању од 7 дана 

- Износ просечне висине месечне стипендије за студенте: 495,00 евра 

- Износ просечне дневне индивидуалне подршке за запослене: 160,00 евра. 

2. Еразмус+ пројекат број 2020-1-РС01-КА103-065046 

- Период трајања пројекта: 01.07.2020 – 31.05.2022. године 

- Максималан износ наменских бесповратних средстава: 8.490,00 евра. 

- Број одобрених мобилности:  



o  3 мобилности за студенте зарад учења, у максималном трајању од 5 месеци 

- Износ просечне висине месечне стипендије за студенте: 495,00 евра 

Напомена: због ситуације проузроковане вишом силом, услед пандемије вируса 

корона, заинтересованим студентима и особљу нуди се опција комбиноване и виртулене 

мобилности, уз потпуно признавање академских постигнућа. За време проведено на 

виртуелној мобилности или виртуелном делу комбиноване мобилности, полазници не 

остварују право на месечну стипендију/индивидуалну подршку. 

За више информација о наведеним пројектима, сви заинтересовани за учешће у 

Еразмус+ програму мобилности могу се обратити Канцеларији за међународну сарадњу 

Академије струковних студија Западна Србија. Контакт подаци чланова Канцеларије 

доступни су на страници: http://akademijazs.edu.rs/fajlovi/Clanovi%20komisije.pdf

Детаљан опис самог програма може се пронаћи у Програмском водичу, на 

следећем линку: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


