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Erasmus+ konzorcij za mobilnost 2017-2020  
 

P R A V I L A 
 

Primarni cilj konzorcija je vzpodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu, ki je 
pomemben del razvoja višjih strokovnih šol: 
- izboljšati sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok za večjo inovativnost in razvoj stroke, 
- spodbujati še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja, 
- preko konzorcija okrepiti kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje 

strategije mobilnosti in internacionalizacije.  
 
Za doseganje zastavljenih ciljev, si bomo v konzorciju prizadevali, da omogočimo vsem partnerjem 
kakovostno sodelovanje in izvajanje projektov, zato: 
 
1. Partner v konzorciju spoštuje in izvaja določila ECHE listine ter sodeluje v postopkih preverjanja tega 
izvajanja.  
 
2. Partner se zavezuje izvajati mobilnosti v skladu s pravili programa Erasmus+, razpisi obdobja 2017-
2020, vodniki za prijavitelje 2017-2020 ter pogodbami o sofinanciranju za odobrene projekte.  
  
3. Partner najprej koristi sredstva za mobilnosti lastnih odobrenih projektov, zatem koristi sredstva 
konzorcija.  
 
4. Partner v konzorciju zagotavlja vse potrebne in celovite informacije koordinatorju za izvedbo 
projektov v dogovorjenem roku. 
 
5. Partner zagotavlja transparentnost in enakovredno obravnavo v selekcijskih postopkih. 
 
6. Partner po izboru kandidatov za mobilnosti na svoji instituciji koordinatorju sporoči seznam izbranih 
kandidatov za mobilnosti, ki bi se naj izvedle preko konzorcija.  
 
7. Koordinator sestavi seznam dobljenih prijav partnerjev glede na datumu prejete prijave. Mobilnosti 
se izvajajo vse do porabe odobrenih sredstev.    
 
8. Sredstva za mobilnosti študentov za prakso so zagotovljena za obdobje od 2 mesecev do 3 mesecev, 
daljše trajanje mobilnosti se v primeru omejenih sredstev vodi kot ničelna dotacija.  
 
9. Sredstva za mobilnosti osebja za usposabljanje so zagotovljena za obdobje od 2 do 7 dni, daljše 
trajanje mobilnosti se v primeru omejenih sredstev vodi kot ničelna dotacija.   
 
10. Mobilnosti osebja za usposabljanje so vedno v kombinaciji z ničelno podporo za 1 dan (razen v 
primeru, da mobilnost traja 2 dni). Za pot se sofinancirata 2 dodatna dni.  
 
11.  Iz iste partnerske institucije se lahko sofinancira največ 6 mobilnosti za osebje v istem projektu oz. 
več mobilnosti se v primeru omejenih sredstev vodi kot ničelna dotacija. Izjema so mobilnosti osebja 
(ne sodijo v prej opisano kvoto), ki dokazujejo širši učinek za konzorcij (npr. širša mreža kontaktov, 
aktivnost na evropski ravni…).  
 
12. Partner je dolžan priznati in ovrednotiti mobilnosti za osebje, in sicer na enega izmed naslednjih 
načinov: del letnega načrta izobraževanja, del letne ocene dela, neformalno priznavanje s strani 
vodstva, povišanje plače. V kolikor partner izbere drug način priznavanja in ovrednotenja, mora le-tega 
sporočiti koordinatorju. Način priznavanja in vrednotenja se definira v učnem sporazumu.  
 
 
Pravila so veljavna za vse projekte v času trajanja konzorcija 2017-2020. 
 
 
V Celju, 25. oktober 2018 
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Pregled sprememb 
 
Datum 25. 10. 2018 
Veljavna verzija: 2 
 
 

Verzija Datum sprejetja verzije Spremembe 

1 1. 10. 2017  

2 25. 10. 2018 - Točka 11 – definirana vrsta mobilnosti, na katero se 
nanaša omejitev, definirana izjema, ko lahko 
posamezni partner koristi večje število mobilnosti od 
dovoljene.  
- Točka 12 – dodana nova točka – priznavanje in 
vrednotenje mobilnosti osebja.   

   

   

 
 


