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Privitak II. Obrazloženje odluke (ERA_MOB 2011) 

Osnovni kriteriji za dodjelu financijske potpore za Erasmus mobilnost u 2011. godini,  u 
skladu s Nacionalnim pravilima za prijavitelje iz RH za decenteralizirane aktivnosti Programa 
za cjeloživotno učenje, objavljenim na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU 
(www.mobilnost.hr) su sljedeći: 
 
• broj ostvarenih mobilnosti u ak. g. 2009./2010. 
• procjena broja mobilnosti za ak. god. 2010./11. (prema sklopljenim ugovorima) 
• procjena broja mobilnosti za ak. g. 2011./2012. (u skladu s prijavom) 
• ustanovama koje traže financijsku potporu u iznosu jednakom ili manjem od 5.000,00 
eura, iznos tražene potpore neće se smanjivati 

Studijski boravak za studente (SMS) 

Na temelju gore navedenih osnovnih kriterija, te u individualnom pristupu svakoj ustanovi pri 
čemu se uzimala u obzir i veličina istih, kao osnova za dodjelu sredstava uzet je postotak 
traženog broja osoba, a osnova za izračun je mjesečni iznos financijske potpore u iznosu od 
400 EUR mjesečno.  

U skladu s navedenim, visoka učilišta raspoređena su u ukupno četiri (4) skupine  (v. Tablica 2). 

U skupini 1. nalaze se ustanove koje su prijavom tražile manje od 10 mobilnosti te im je 
odobreno 100% broja traženih osoba. To su :  

• Međimursko veleučilište u Čakovcu (MEV) 

• Visoko gospodarsko učilište Križevci (VGUK) 

• Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ 
(ZRINSKI) 

• Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (UNIPU) 

• RRiF visoka škola za financijski management (RRiF) 

U skupini 2. nalaze se ustanove koje su prijavom tražile povećanje veće od 140% obzirom 
na ugovorena sredstva u natječaju 2010.g. te im je odobreno 78% broja traženih osoba, što 
je maksimalan postotak u odnosu na raspoloživi budžet. U toj skupini nalaze se::  

• Sveučilište u Zagrebu (UNIZG) 

• Sveučilište u Splitu (UNIST) 

• Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS) 

Izuzetak ove skupine je: 

• Sveučilište u Rijeci (UNIRI), koje je tražilo povećanje manje od 50% obzirom na 
ugovorena sredstva u natječaju 2010.g te mu je odobreno 100% traženih sredstava. 
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U Skupini 3. nalaze se ustanove kojima je odobreno 60-80% broja traženih osoba. Dodjela 
različitih postotaka temelji se na analizi rezultata prvog izvješća za natječaj za 2010.g., 
sudjelovanju u natječaju za 2009. g., sudjelovanju u natječaju za 2010. g. te zatraženom 
povećanju broja osoba u odnosu na natječaj za 2010.g. U ovoj skupini nalaze se: 

• Sveučilište u Zadru (UNIZD) (80%) 

• Sveučilište u Dubrovniku (UNIDU) (80%) 

• Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) (75%) 

• Veleučilište u Požegi (VUP) (70%) 

• Društveno veleučilište u Zagrebu (DVZ) (67%) 

• Veleučilište u Rijeci (VUR) (67%) 

Izuzetak ove skupine je: 

• Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZšŠEM) kojoj je odobreno 45% 
traženog broja osoba u prijavi na natječaj 2011.g  

U skupini 4. nalaze se ustanove koje po prvi puta sudjeluju u programu Erasmus te im je 
odobreno 80% - 85% traženog broja osoba. Dodjela različitih postotaka rezultat je male 
razlike u samom broju odobrenih osoba obzirom na traženo. U načelu odobreno je cca 20% 
manji broj osoba od traženog. U ovoj skupini nalaze se: 

• Veleučilište Velika Gorica (VVG) (80%) 

• Veleučilište VERN (VERN) (83%) 

Skupina 1  
(MEV, VGUK, 

ZRINSKI, UNIPU, 
RRiF) 

100% 
(<10 osoba) 

Skupina 2 
(UNIZG, UNIST, 
UNIOS; UNIRI) 

78%  
Izuzetak : UNIRI – 100% 

Skupina 3 
(UNIZD, UNIDU, 
TVZ, VUP, DVZ, 

VUR; ZŠEM) 

60-80% 
Izuzetak: ZŠEM -45% 

Skupina 4 
(VVG, VERN) 

80-85% 

Tablica 2. 
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Napomena: 

Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku, 
izračun je napravljen na temelju prosječnog trajanja mobilnosti od 4 mjeseca (a ne prvotno 
traženih 5). Međutim, Europska komisja je nakon incijalnog prijedloga izračuna odobrila 
dodatna sredstva u iznosu od 94.000,00 EUR te su ta sredstva  raspoređena samo na te 3 
ustanove u postotku u kojem su iste sudjelovale u inicijalnom prijedlogu. Naknadno odobrena 
sredstva nisu mogla biti raspoređena na sve ustanove budući da bi naknandna korekcija 
broja mjeseci uzrokovala povećanje inicijalno traženog kod svih osim kod navedenih 
ustanova. 

 

Stručna praksa studente (SMP) 

Obzirom da su visoka učilišta u svojim prijavama zatražila manji broj osoba i mjeseci za 
mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse (SMP) od raspoloživog iznosa 
sredstava, usvojen je  jedinstven scenarij kojim se visokim učilištima odobrava sve 
zatraženo. 

Osnova za izračun je mjesečni iznos financijske potpore u iznosu od 440 EUR mjesečno.  

 

Održavanje nastave za nastavno osoblje (STA) 

Odobren je  jednak broj dana kao što je ugovoreno s visokim učilištima u natječaju u 2010. g. 
Razlog tome je povećanje prosječnog jediničnog granta koji je osnova za izračun te iznosa 
dnevnica.  

Napomena: u 2010.g. korištena je formula po kojoj prosječni iznos dnevnice iznosi 145 EUR. 
Financijska potpora za prosječno trajanje mobilnosti od tjedan, tj. sedam (7) dana iznosila je 
tada 1.015,00 EUR. Ista formula je primijenjena i u 2011. g. no prosječni iznos dnevnice 
iznosi 214,29 EUR. U 2010. g. dnevnice su iznosile 50% najvišeg iznosa odobrenog od 
strane Europske komisije dok u 2011. g. iznose 90%.  

Prijedlogom se odobrilo ukupno 88.070,57 EUR dok raspoloživa sredstva za tu stavku iznose 
66.900,00 EUR. Razlika sredstava u iznosu od 21.170,57 EUR prenamijenjena je iz stavke 
stručnog usavršavanja za osoblje (STT). 

 

Stručno usavršavanje za osoblje (STT) 

Uzeto je u obzir povećanje budžeta za tu stavku u 2011. od gotovo 5 puta u odnosu na 
prethodnu godinu, no istodobno se vodilo računa o povećanju dnevnice koja je od 145 EUR 
narasla na 214,29 EUR, tj. maksimalno odobrena dnevnica od Europske komisije u 2011. 
iznosi 90% u odnosu na 50% u prethodnoj godini. 
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Na temelju već spomenutih kriterija, visoka učilišta razvrstana su u ukupno četiri (4) skupine 
(v. Tablica 3.). 

U skupini 1. nalaze se ustanove koje su prijavom tražile 10 ili manje dana te im je odobreno 
100% traženog broja osoba. To su :  

• Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) 

• Društveno veleučilište u Zagrebu (DVZ) 

 

U skupini 2. nalaze se ustanove koje su sudjelovale u natječaju za 2009.g. te im je odobreno 
90% traženog broja osoba. To su :  

• Sveučilište u Zagrebu (UNIZG) 

• Sveučilište u Rijeci (UNIRI) 

• Sveučilište u Splitu (UNIST) 

Izuzeci ove skupine su: 

• Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS) koje je tražilo povećanje 
broja dana od 6,67 puta u odnosu na ugovoren broj dana 2010.g. te im je stoga             
umanjeno prosječno trajanje mobilnosti sa 7 dana na 5, ali je odobren veći broj 
osoba. Odobreno je 75% traženog broja dana mobilnosti.  

• Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) koje je tražilo povećanje broja dana od 4 puta 
u odnosu na ugovoren broj dana 2010.g. te im je stoga  umanjeno prosječno trajanje 
mobilnosti sa 14 dana na 7, ali je odobren veći broj osoba. Odobreno je 75% 
traženog broja dana mobilnosti. 

U skupini 3. nalaze se ustanove kojima je odobreno 80% broja dana. U ovoj skupinu se 
nalaze ustanove približno iste veličine te koje su po ovoj stavci sudjelovale u programu u 
2010.g. To su 

• Sveučilište u Zadru (UNIZD) 

• Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (UNIPU) 

• Veleučilište u Požegi (VUP) 

Izuzeci ove skupine su: 

• Sveučilište u Dubrovniku (UNIDU) koje je tražilo povećanje broja dana od 5 puta u 
odnosu na ugovoren broj dana 2010.g. Odobreno je 69% traženog broja dana 
mobilnosti.  
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• Visoko gospodarsko učilište Križevci (VGUK) koje je tražilo povećanje broja dana od 
6 puta u odnosu na ugovoren broj dana 2010.g. te su sudjelovali u natječaju za 
2009.g. Odobreno je 83% traženog broja dana mobilnosti.  

U skupini 4. nalaze se ustanove koje po prvi puta sudjeluju u programu Erasmus te im je 
unatoč različitim postotcima, odobren približno isti broj dana. To su 

• Veleučilište VERN (44%) 

• Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ koja je 
sudjelovala u natječaju za 2010.g. (95%) 

 

Skupina 1 
(ZŠEM, DVZ) 

100%  

Skupina 2 
(UNIZG, UNIRI, 

UNIST; UNIOS,TVZ) 

90% 
Izuzetak : UNIOS, TVZ –75%  

Skupina 3  
(UNIZD, UNIPU, 

VUP; UNIDU, VGUK) 

80% 
Izuzetak: UNIDU-69%, VGKU – 83%  

Skupina 4 
(VERN, ZRINSKI) 

95% - Zrinski, 44% - VERN;  
smanjen broj dana  

Tablica 3. 

 


