
 

 

Privitak 2 – Obrazloženje odluke 
 

Vodič kroz ocjenjivanje prijava za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i 
(ne)nastavnog osoblja u svrhu učenja – projekti mobilnosti unutar 

programskih zemalja (KA103) 
 

Natječaj 2015.  
 
 
 
Provjera formalne prihvatljivosti prijava 
 
Sve zaprimljene prijave podliježu provjeri formalne prihvatljivosti koju provodi djelatnik 
Odjela za visoko obrazovanje. U slučaju da prijava ne zadovoljava neki od kriterija formalne 
prihvatljivosti, potrebno je provjeriti je li moguće tražiti nadopunu i pod kojim uvjetima. U 
svim takvim situacijama djelatnik koji radi provjeru formalne prihvatljivosti dužan je o tome 
obavijestiti izravno nadređenu osobu kako bi se dogovorilo daljnje postupanje. 

 
 
Kriteriji za alokaciju financijskih sredstava visokim učilištima u okviru 
natječajne godine 2015.  
 
Opći kriteriji za raspodjelu financijskih sredstava visokim učilištima 
 

I. Agencija minimalno 75 % ukupnih sredstava dostupnih za KA1 u području 
visokog obrazovanja za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja alocira 
za studentsku mobilnost. 
 

II. Agencija alocira sredstva visokim učilištima u okviru dostupnog proračuna za 
KA1 za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja. 
 

III. Visokom učilištu nije moguće dodijeliti veći broj mjeseci/dana i sudionika od 
zatraženog u prijavnom obrascu. 
 

IV. Visoka učilišta kojima natječajna godina 2015. nije prva godina sudjelovanja u 
Erasmus programu kao osnovu za izračun financijske potpore imaju prethodno 
ostvarene rezultate (tzv. past performance). 

 
V. Visokim učilištima koja u natječajnoj godini 2015. prvi put prijavljuju mobilnost 

studenata ili (ne)nastavnog osoblja maksimalno se odobrava do 2 sudionika po 
aktivnosti i do 10 mjeseci za aktivnosti studentske mobilnosti te do 10 dana za 
aktivnosti (ne)nastavne mobilnosti.   

 
Ako je visoko učilište zatražilo veći broj mjeseci/dana i sudionika po aktivnosti od 
određenog maksimalnog broja koji se odobrava, tada se broj dana/mjeseci i 
sudionika korigira tako da se smanjuje do određenog gore navedenog 
maksimuma. Visokim učilištima koja prvi put sudjeluju u provedbi mobilnosti, a u 
prijavnom obrascu su za natječajnu 2015. godinu za studentsku ili (ne)nastavnu 
aktivnost zatražili manji broj mjeseci/dana i sudionika od određenog maksimuma 
sredstva se automatski dodjeljuju. 

 
Financijska evaluacija prijava KA1 u visokom obrazovanju specifična je jer se ne ocjenjuje 
sadržaj prijave, već se na temelju ostvarenih rezultata u prethodnom natječajnom razdoblju 



 

 

(tzv. past performance) određuje iznos financijske potpore za svako visoko učilište koje se 
prijavilo na natječaj. Vodeći se kriterijima za alokaciju sredstava, visokim učilištima 
određuje se financijska potpora s kojom će, u okviru jednog natječajnog razdoblja, 
financirati mobilnost svojih studenata i (ne)nastavnog osoblja nakon odabira istih na 
internim natječajima.  
 
U prijavnom obrascu za KA103 visoka učilišta unijela su sljedeće podatke: planirani ukupni 
broj studenata i (ne)nastavnog osoblja i planirano ukupno trajanje mobilnosti po 
aktivnostima za natječajno razdoblje 2015. (Requested) te brojeve mobilnosti1  studenata i 
(ne)nastavnog osoblja ostvarenih u akad. god. 2013./2014. (Actual) i ugovorenih u 
natječajnoj godini 2014. (Estimated - do trenutka privremenog izvješća).  
 
Formula za izračun financijske potpore uključuje broj ostvarenih mobilnosti u 2013. godini, 
aktualne rezultate mobilnosti do privremenog izvješća za 2014. godinu te zatraženi broj 
mobilnosti u projektnoj prijavi za natječajnu godinu 2015. Ovi podaci predstavljat će osnovu 
u formuli za izračun odobrenog broja mjeseci/dana i sudionika mobilnosti visokim učilištima 
za natječajno razdoblje 2015. Dodatno, u aktivnosti studentska mobilnost u svrhu studija 
dodan je koeficijent uvećanja na temelju udjela broja mobilnosti studenata sa slabijim 
socioekonomskim statusom u ukupnom broju mobilnosti studenata u svrhu studija. 
Uvođenje dodatne potpore za studente slabijega socioekonomskog statusa u 2014 godini, 
koja takvu mobilnost čini oko 50 % skupljom, dovelo je do osjetnog pada broja mobilnosti 
kod ustanova koje imaju veći broj studenata sa socioekonomskim statusom.  
 
Formula za izračun financijske potpore ne primjenjuje se za visoka učilišta koja prvi put 
organiziraju mobilnosti u natječajnoj 2015. godini.  
 
 

Financijska pravila za mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja u Ključnoj 
aktivnosti 1 Erasmus+ programa dana su kako slijedi: 
 
 
 

 Programske zemlje podijeljene su u tri skupine za iznose studentskih potpora: 
Grupa 1 (Programske zemlje s višim životnim troškovima), Grupa 2 (Programske 
zemlje sa srednje visokim životnim troškovima, Grupa 3 (Programske zemlje s nižim 
životnim troškovima). Visina financijske potpore studentima ovisit će o troškovima 
života u odredišnoj zemlji, tj. skupini zemalja kojoj pripada.  

 Studenti koji odlaze na stručnu praksu imaju pravo na mjesečni dodatak od 100 
EUR u odnosu prema financijskoj potpori za studij.  

 Studenti odabrani za mobilnost u svrhu studija koji pripadaju skupini studenata 
slabijeg socioekonomskog statusa imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore 
– mjesečni dodatak od 200 EUR. 

 Dnevni iznosi financijskih potpora za (ne)nastavnu mobilnost nešto su niži u odnosu 
prema prethodnoj generaciji Programa te ovise o skupini kojoj pripada odredišna 
zemlja, a putni se troškovi ne dodjeljuju na temelju stvarnih troškova, već ovise o 
udaljenosti odredišne lokacije (Distance bands -> Distance calculator). 

 Iznos potpore koja se dodjeljuje visokim učilištima za organizaciju mobilnosti uvećan 
je u odnosu prema  prethodnoj generaciji Programa, tako da se za 1 – 100 
ostvarenih mobilnosti dodjeljuje 350 EUR po osobi, a za više od 100 ostvarenih 
mobilnosti 200 EUR po osobi. 
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Mobilnosti ostvarene u prethodne dvije godine uključuju i studente i (ne)nastavno osoblje koji su boravili na Erasmus mobilnosti bez 

financijske potpore u statusu zero-grant.
 



 

 

Iznosi financijskih potpora koje će visoka učilišta dodjeljivati krajnjim korisnicima 
(sudionicima mobilnosti) u natječajnom razdoblju 2015. ostali su isti kao u natječajnom 
razdoblju 2014. te su objavljeni na mrežnim stranicama Agencije: www.mobilnost.hr 
(Informacije za područje visokog obrazovanja, 2015. – Provedbeni KA1 i KA2 dokumenti). 
 
Slijedom navedenog, Agencija pri alokaciji za studentsku mobilnost rabi srednje iznose 
potpore – za svaki odobreni mjesec u svrhu studija (SMS) Agencija odobrava 410,00 
EUR/mj., a za odobreni mjesec u svrhu stručne prakse (SMP) odobrava se 510,00 EUR/mj. 
Pri alokaciji sredstava za mobilnost (ne)nastavnog osoblja dodjeljuje se 187,00 EUR za 
svaki odobreni dan mobilnosti. Navedeni iznos temelji se na analizi podataka o prosječnim 
iznosima putnih i životnih troškova (ne)nastavnih mobilnosti i trajanjima istih iz završnih 
izvješća o iznosima provedenih u okviru programa Erasmus (2009. – 2013.) te omogućuje 
održivost broja mogućih mobilnosti. 
 
Odluka o srednjim iznosima koji će se rabiti u alokaciji donesena je na temelju analize 
podataka o ukupnom broju mjeseci u odredišnim zemljama svih odlaznih studenata i 
(ne)nastavnog osoblja u razdoblju od 2009. do 2013. god.  

 
 
Metodologija izrade scenarija  
 
Izrađen je scenarij s prijedlozima iznosa financijske potpore za svako visoko učilište.  
 
Specifični kriteriji za alokaciju su: 
 

i. Ukupan broj mjeseci odnosno dana ostvarenih temeljem završnog izvješća za    

            akademsku godinu 2013./2014. (Program za cjeloživotno učenje) 

ii. Ukupan broj mjeseci odnosno dana za mobilnost studenata odnosno (ne)nastavnog  

            osoblja ostvarenih temeljem privremenog izvješća za natječajnu godinu 2014.   

            (Program Erasmus+) 

iii. Ukupan broj mjeseci odnosno dana zatraženih za mobilnost studenata odnosno 

            (ne)nastavnog osoblja u prijavnom obrascu za natječajnu godinu 2015. 

iv. Koeficijent izračunat prema udjelu studenata slabijega socioekonomskog statusa. 

 
Za svaki od kriterija i. – iii. dodjeljuje se broj bodova (tzv. ponder) ovisno o važnosti 
određenog kriterija (v. tablicu).  
 
Koraci u izračunu financijske potpore za mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja  
 
1. izračun odobrenog broja dana/mjeseci VU na temelju ostvarenih/zatraženih 

vremenskih jedinica i koeficijenta (formula za odobreni broj dana/mjeseci) 

2. izračun odobrenih mobilnosti – odobreni broj dana/mjeseci dijeli se s prosječnim 

trajanjem mobilnosti navedenim u prijavnom obrascu   

3. usklađivanje broja mjeseci/dana s brojem mobilnosti 

4. izračun odobrenog iznosa financijske potpore za sve aktivnosti i pripadajuće potpore 

organizaciji (OS-a). 

 

 

Izračun se provodi za svaku aktivnost zasebno te se na kraju odobreni broj mobilnosti i 

odobreni broj dana/mjeseci za svaku od aktivnosti zbraja kako bi se izračunao iznos 

ukupne financijske potpore za VU te pripadajući iznos potpore organizaciji (na temelju 

http://www.mobilnost.hr/


 

 

ukupnog broja odobrenih mobilnosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kako bi broj odobrenih mjeseci/dana bio usklađen s brojem mobilnosti, a u svrhu dodjele 

potpore organizaciji kao zadnji korak prije izračuna iznosa financijske potpore u obzir se 

uzima prosječno trajanje koje proizlazi iz prijavljenih vrijednosti za mobilnosti za natječajnu 

godinu 2015. i primjenjuje se sljedeći izračun:  

Usklađeni odobreni broj mjeseci = ROUNDUP (odobreni broj mjeseci / prosječno trajanje 
prijavljenih vrijednosti za mobilnosti za natječajnu godinu 2015.) x prosječno trajanje 
prijavljenih vrijednosti za mobilnosti za natječajnu godinu 2015. 

Koeficijent: svakom visokom učilištu dodijeljen je jedinstveni koeficijent na temelju broja 
studenata sa slabijim socioekonomskim statusom u natječajnoj godini 2014. Koeficijent je 
primjenjiv samo kod aktivnosti studentske mobilnosti u svrhu studija. Budući da dodatak za 
slabiji socioekonomski status uvećava ukupan dobiveni iznos stipendije za oko 50 %, 
koeficijent je izračunat kako slijedi  
 

𝑘 = 1 +
𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑢𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑚 𝑧𝑎 𝑠𝑙𝑎𝑏𝑖𝑗𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑠𝑘𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠

𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑢𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑢 𝑠𝑣𝑟ℎ𝑢 𝑢č𝑒𝑛𝑗𝑎
∗ 0.5. 

 
 
 
_______________ 
2 Raspored pondera po aktivnostima istaknut je u tablici gore. 

Aktivnost Formula   Ponderi  
 

Studij (SMS) v. formule niže ponder  2,5 uz 2013 
ponder  3    uz 2014 
ponder  0,5 uz 2015 

Stručna praksa (SMP) ponder  2,5 uz 2013 
ponder  3    uz 2014 
ponder  0,5 uz 2015 

Podučavanje (STA) ponder  2,5 uz 2013 
ponder  3    uz 2014 
ponder  0,5 uz 2015 

Osposobljavanje (STT) ponder  2,5 uz 2013 
ponder  3    uz 2014 
ponder  0,5 uz 2015 



 

 

 

Izračun Potpore za organizaciju (OS) 
 
Za izračun iznosa namijenjenog za Potporu za organizaciju uzima se ukupan broj odlaznih 
studenata i članova osoblja. 

Iznos Broj odlaznih mobilnosti 

350 EUR  po osobi 1 – 100 osoba 

200 EUR po osobi više od 100 osoba 

 
Primjer izračuna iznosa Potpore za organizaciju za 104 mobilnosti: 

 
100 osoba * 350 EUR = 35 000 EUR 
4 osobe  * 200 EUR  =   800 EUR 
 

35 800 EUR – ukupni odobreni iznos za organizaciju mobilnosti 104 osobe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


