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Tko može sudjelovati? 

• studijski 
boravak 

• stručna 
praksa 

Studenti 

• održavanje 
nastave 

• stručno 
usavršavanje 

Nastavnici 

• stručno 
usavršavanje 

Nenastavno 
osoblje 



Odredište mobilnosti za korisnike iz RH 

 

• od 1.srpnja mobilnost 
je moguće ostvariti i u 
sljedećim zemljama → 

     Island  

     Švicarska 

     Lihtenštajn 

     Norveška  

     Turska 
 



Mobilnost studenata 
studijski boravak (SMS) 

3 do 12 mjeseci 

Trajanje 
 

od 300 eura do 
najvišeg 

mjesečnog 
iznosa za svaku 
pojedinu zemlju 

 

sufinanciranje 

 

uvećan iznos 
potpore za 
studente s 

invaliditetom 

Financijska 
potpora 

 

1.6.2013.-
30.9.2014. 

Razdoblje 
 

VU se 
prijavljuje 
AMPEU za 
financijsku 

potporu 

 

VU organizira 
interne 

natječaje za 
odabir 

studenata 

Postupak 
prijave 

 



Mobilnost studenata 
stručna praksa (SMP) 

3 do 12 mjeseci 

Trajanje 
 

od 300 eura do 
najvišeg 

mjesečnog 
iznosa za svaku 
pojedinu zemlju 

 

sufinanciranje 

 

uvećan iznos 
potpore za 
studente s 

invaliditetom 

Financijska 
potpora 

 

1.6.2013.-
30.9.2014. 

Razdoblje 
 

VU se 
prijavljuje 
AMPEU za 
financijsku 

potporu 

 

VU organizira 
interne 

natječaje za 
odabir 

studenata 

Postupak 
prijave 

 



Mobilnost studenata 

Prije mobilnosti 
• Ugovor između VU i studenta 

• Learning Agreement/Training Agreement 

• Erasmus studentska povelja 

• Osiguranje 

• Viza 

Nakon mobilnosti 
• Potvrda inozemne ustanove 

• Transcript of records/Transcript of work 

• Završno izvješće 

 



Mobilnost osoblja  
održavanje nastave (STA) 

1 dan do 6 
tjedana 

Trajanje 
 

1.6. 2013. – 
30.09. 2014. 

Razdoblje 
 

 

 

 

 

 

 

 

dnevnice (70% 
najvišeg iznosa 
određenog od 

EK) 

 

putni troškovi 
(max 500 EUR) 

 

uvećan iznos 
potpore za 

nastavnike s 
invaliditetom 

 

 

 

 

 

 

  

Financijska 
potpora 

VU se 
prijavljuje 
AMPEU za 
financijsku 

potporu 

 

VU organizira 
interne 

natječaje za 
odabir 

nastavnika 

Postupak 
prijave 

 



Mobilnost osoblja  
stručno usavršavanje (STT) 

5 dana do 6 
tjedana 

Trajanje 
 

1.6. 2013. – 
30.09. 2014. 

Razdoblje 
 

 

 

 

 

 

 

 

dnevnice (70% 
najvišeg iznosa 
određenog od 

EK) 

 

putni troškovi 
(max 500 EUR) 

 

uvećan iznos 
potpore za 

nastavnike s 
invaliditetom 

 

 

 

 

 

 

  

Financijska 
potpora 

VU se 
prijavljuje 
AMPEU za 
financijsku 

potporu 

 

VU organizira 
interne 

natječaje za 
odabir 

nastavnika 

Postupak 
prijave 

 



Mobilnost (ne)nastavnog osoblja 

Prije mobilnosti 

• Ugovor između VU i člana osoblja 

• Nastavni plan/Plan rada 

• Zdravstveno osiguranje 

 

Nakon mobilnosti 

• Potvrda inozemne ustanove 

• Originalna putna dokumentacija 

• Završno izvješće 

 



Organizacija mobilnosti (OM) 

• Naknada koja se dodjeljuje VU za dodatne troškove nastale 
uslijed organizacije mobilnosti (1.6.2013. – 30.09.2014.) 

• Izračunava se na temelju ukupnog broja odlaznih studenata i 

članova (ne)nastavnog osoblja 

• VU koje je ostvarilo najmanje 1 odlaznu mobilnost ima pravo na 

naknadu u iznosu od 500 EUR 

Može pokrivati: 

- Troškove kopiranja i tiskanja materijala 

- Pripremne posjete 

- Jezične pripreme sudionika 

- Naknade za osobe uključene u odabir kandidata i ECTS koordinatore 

- Sve ostale troškove koji su nastali uslijed provedbe programa Erasmus 

 

 
 

 



Informiranje i odabir sudionika 

• Postupak odabira sudionika provode VU temeljem objave 
internog natječaja  

• Postupak mora biti transparentan, dosljedan, bez sukoba interesa 

• Kriteriji za odabir trebaju biti unaprijed poznati kandidatima – 
npr. poznavanje jezika, akademski uspjeh, motivacija 

• Svi kandidati moraju biti obaviješteni o rezultatima natječaja 

• Odbijeni kandidati trebaju dobiti obrazloženje 

• Preporuča se organiziranje informativnog dana za studente i 
članove (ne)nastavnog osoblja u svrhu bolje promidžbe programa 
Erasmus 

 





Financijska potpora (EUR) 

SMS SMP STA STT

2009 179.400,00 0 22.309,75 23.474,92

2010 665.675,50 126.398,31 48.520,87 39.334,82

2011* 1.530.400,00 425.040,00 88.070,57 134.568,22

2012* 2.085.400,00 568.000,00 153.786,00 186.162,00

2013* 3.890.000,00



1. RASPISIVANJE 
NATJEČAJA 

2. EVALUACIJA PRISTIGLIH 
PRIJAVA 

3. ODLUKA O DODJELI 
FINANCIJSKE POTPORE 

4. POTPISIVANJE 
UGOVORA 

5. PRVA ISPLATA (80%) 

6. PROVEDBA AKTIVNOSTI 

7. PRVO IZVJEŠĆE  

8. DRUGA ISPLATA (20%) 

9. ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI 

10. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE 

11. ZAVRŠNO 
USKLAĐIVANJE 

 

Projektni ciklus 



Kako se prijaviti? 

 

 Popuniti i poslati elektronički prijavni obrazac (submit 
online) 

 www.mobilnost.hr 

 PDF verziju obrasca poslati putem e-maila 

 erasmus@mobilnost.hr 

 
 1 original i jednu presliku potpisanog prijavnog obrasca 

Na omotnici je potrebno navesti: Prijava za Erasmus 
individualnu mobilnost, rok: 08.03.2012.  

      Agencija za mobilnost i programe EU 

 Gajeva 22, 10 000 Zagreb 

 



Rok za prijavu 

Rok za prijavu visokih učilišta Agenciji  
(mobilnost studenata i osoblja): 

 

8. ožujak 2013. godine 
rok za osobe s invaliditetom 31.1.2014. 

 
• Nacionalna pravila za prijavitelje  
• Upute za ispunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca 

(www.mobilnost.hr) 



Hodogram aktivnosti 

• Prijava Agenciji za financijsku potporu Korisnik 08. ožujak 2013.  

• Evaluacija prijavnog obrasca NA ožujak/travanj 2013. 

• Objava rezultata NA svibanj 2013. 

• Potpisivanje ugovora Korisnik & NA svibanj/lipanj 

• Početak provedbe aktivnosti Korisnik 1. lipanj 2013. 

• Prva isplata (80% sredstava) NA nakon potpisivanja ugovora 

• Prvo izvješće Korisnik veljača 2014. 

• Isplata 20%/Povrat NA ili Korisnik nakon odobrenja prvog izvješća 

• Kraj provedbe aktivnosti Korisnik 30. rujan 2014. 

• Završno izvješće Korisnik  4. studeni 2014. 



Više informacija 

Agencija za mobilnost i programe EU 

www.mobilnost.hr 

Natječajna dokumentacija 

• Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu 
• Nacionalna pravila za prijavitelje 2013. 
• Vodič za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu 

Priručnici 

• Priručnik za Erasmus mobilnost ak.g. 2013./2014. (u pripremi) 



Hvala na 
pozornosti! 

 

Kontakt 

 
erasmus@mobilnost.hr 
 
01 / 50 05 635  
www.mobilnost.hr Pitanja? 



Radionica 

Kako ispuniti prijavni obrazac? 



Prijavni obrazac 



Siva polja  unutar elektroničkog prijavnog obrasca ne ispunjavate, plava polja 

sa sivim obrubom  niste dužni popuniti dok su plava polja s crvenim obrubom 

 obvezna za popunjavanje.  

Ispunjavanje prijavnog obrasca 

Prijavni obrazac ispunjavate na engleskom ili hrvatskom jeziku. Nazive 

upisujete na nacionalnom jeziku: 

 

 Sveučilište u Rijeci 

x  University of Rijeka 



Ispunjavanje prijavnog obrasca 

• A. GENERAL INFORMATION 

• B. SUBMISSION  

• C. ACTORS IDENTIFICATION  

• D. PROJECT MAIN FOCUSES 

• E. PARTICIPANTS AND ACTIVITY TABLES 

• F. CHECKLIST 

• G. DATA PROTECTION NOTICE 

• H. DECLARATION OF HONOUR  

• I. SUBMISSION  

• J. SIGNATURE  

 



Slanje prijavnog obrasca 

 

 Popuniti i poslati elektronički prijavni obrazac (submit online) 

 www.mobilnost.hr 

 PDF verziju obrasca poslati putem e-maila 

 erasmus@mobilnost.hr 

 
 1 original i jednu presliku potpisanog prijavnog obrasca 

Agencija za mobilnost i programe EU 

 Gajeva 22, 10 000 Zagreb 

 


