
 

PRILOGA IV: VELJAVNE STOPNJE FINANCIRANJA 

 
KLJUČNI UKREP 1 – UČNA MOBILNOST 
 
TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE (HE) med programskimi državami 

 
1. Potovanje – prispevek k potnim stroškom 

Študentje visokošolskih zavodov in mladi diplomanti, ki jih pošiljajo visokošolski zavodi iz 

najbolj oddaljenih regij držav članic EU, Cipra, Islandije, Malte ter čezmorskih držav in ozemelj, 

povezanih z državami članicami EU, ki se odpravljajo v programske države ali države partnerice 

iz regij 5 ali 14, ter študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi na kratkotrajni mobilnost: 

Potovalna razdalja 
Standardno potovanje – 

znesek 
Zeleno potovanje – znesek 

Med 10 in 99 km: 23 EUR na udeleženca  

Med 100 in 499 km: 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca 

Med 500 in 1999 km: 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca 

Med 2000 in 2999 km: 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca 

Med 3000 in 3999 km: 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca 

Med 4000 in 7999 km: 820 EUR na udeleženca  

8000 km ali več: 1500 EUR na udeleženca  

Opomba: Študenti in mladi diplomanti, ki ne prejmejo podpore za potovanje, se lahko odločijo 
za zeleno potovanje. V tem primeru bodo prejeli enotni prispevek v višini 50 EUR kot dodaten 
znesek k individualni podpori in do 4 dni dodatne individualne podpore za kritje potovalnih 

dni za povratno potovanje, če je to potrebno.  
 
Mobilnost osebja 
 

Potovalna razdalja 
Standardno potovanje – 

znesek 

Zeleno potovanje – znesek 

Med 0 in 99 km: 23 EUR na udeleženca  

Med 100 in 499 km: 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca 
Med 500 in 1999 km: 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca 

Med 2000 in 2999 km: 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca 

Med 3000 in 3999 km: 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca 

Med 4000 in 7999 km: 820 EUR na udeleženca  

8000 km ali več: 1500 EUR na udeleženca  

Opomba: »potovalna razdalja« predstavlja razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja 
aktivnosti, medtem ko »znesek« zajema prispevek za potovanje do kraja izvajanja aktivnosti 

in iz kraja izvajanja aktivnosti. 
 

2. Individualna podpora za fizično mobilnost  
 
Mobilnost osebja iz programskih držav  



 
 

 

 

 
Osebje iz programskih držav 

Država gostiteljica 
 

Znesek na dan, izražen v EUR  

Danska, Finska, Islandija, Irska, 

Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, 

Norveška  

Partnerske države iz regije 14 

180 

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, 

Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, 

Portugalska  

Partnerske države iz regije 5 

160 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, 

Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 

Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika 

Severna Makedonija, Turčija, Srbija  

140 

 

Opomba: dnevni znesek se izračuna na naslednji način: 
do 14. dneva aktivnosti: znesek, naveden v zgornji tabeli na dan na udeleženca  
+ 

med 15. in 60. dnevom aktivnosti: 70 % zneska na dan na udeleženca, kot je navedeno v zgornji 
preglednici. 
 
Mobilnost študentov: 
 

 Študentska mobilnost za študij, razen za študente iz najbolj oddaljenih regij ter 
čezmorskih držav in ozemelj 
 

 Država gostiteljica 
 

Znesek na mesec  

 
Skupina 1 

Programske države 

z višjimi 

življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, 

Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, 

Norveška 

Partnerske države iz regije 14 

 

600 



 
Skupina 2 

Programske države 

s srednje visokimi 

življenjskimi stroški 

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, 

Italija, Grčija, Španija, Ciper, 

Nizozemska, Malta, Portugalska  

Partnerske države iz regije 5 

600 

Skupina 3 

Programske države 

z nižjimi 

življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, 

Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 

Romunija, Slovaška, Slovenija, 

Republika Severna Makedonija, 

Turčija, Srbija 

540 

 
Ti zneski, ki jih določi Nacionalna agencija, so določeni za celoten projekt mobilnosti. 
 

 Mobilnost študentov za študij za študente iz najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih 
držav in ozemelj 
 

Mobilnost od V Znesek 

Čezmorske države in ozemlja 
Programske države in 
države partnerice iz 

regij 5 in 14  

700 EUR na mesec 

 

 

 Mobilnost študentov za prakso: dodaten znesek za individualno podporo 150 EUR na 
mesec. Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi, ki se udeležujejo prakse, so 
upravičeni do dodatnega zneska za študente in mlade diplomante z manj priložnostmi 

ter dodatka za prakso.  

 Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi: dodatek k individualni podpori v 
višini 250 EUR na mesec. Študenti in mladi diplomanti na kratkotrajni fizični 
mobilnosti prejmejo 70 EUR na dan do 14. dneva dejavnosti in 50 EUR na dan med 15. 

in 30. dnem aktivnosti. 

 Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi na kratkoročni fizični mobilnosti 
prejmejo dodatek k individualni podpori v višini 100 EUR za obdobje fizične mobilnosti 

5-14 dni in 150 EUR za obdobje 15-30 dni. V tem primeru dodatek za prakso ne velja. 
 

3. Organizacijska podpora 
 
Do 100. udeleženca: 400 EUR na udeleženca  

+ za več kot 100 udeležencev: 230 EUR na dodatnega udeleženca. 
 
Kombinirani intenzivni programi: 400 EUR na udeleženca z najmanj 15 udeleženci in največ 
20 financiranimi udeleženci 

 
4. Podpora za vključevanje oseb z manj priložnostmi 
 



 
100 EUR na udeleženca za stroške, povezane z organizacijo aktivnosti mobilnosti za 
udeležence z manj priložnostmi, ki prejemajo dodatno podporo na podlagi dejanskih stroškov 
v kategoriji podpore za vključevanje. 
 

TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE (HE) med programskimi in partnerskimi državami 

 
1. Potovanje - Prispevek k potnim stroškom 
 

Študenti in mladi diplomanti, ki gredo v partnerske države, razen v partnerske države iz regij 
5 in 14: 
 

Potovalna razdalja 
Standardno potovanje – 

znesek 

Zeleno potovanje – znesek 

Med 10 in 99 km: 23 EUR na udeleženca  
Med 100 in 499 km: 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca 

Med 500 in 1999 km: 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca 

Med 2000 in 2999 km: 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca 

Med 3000 in 3999 km: 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca 

Med 4000 in 7999 km: 820 EUR na udeleženca  

8000 km ali več: 1500 EUR na udeleženca  

 
Opomba: »potovalna razdalja« predstavlja razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja 

aktivnosti, medtem ko »znesek« zajema prispevek za potovanje do kraja izvajanja aktivnosti 
in iz kraja izvajanja aktivnosti. 
 

Za mobilnost iz programa v partnerske države, razen v regijo 5 in 14, morajo študentje in mladi 
diplomanti z manj priložnostmi prejeti podporo pri potovanju. 
 

Študenti in mladi diplomanti, ki ne prejmejo podpore za potovanje, se lahko odločijo za zeleno 
potovanje. V tem primeru bodo prejeli enotni prispevek v višini 50 EUR kot dodaten znesek k 
individualni podpori in do 4 dni dodatne individualne podpore za kritje potovalnih dni za 
povratno potovanje, če je to potrebno. 

 
Mobilnost osebja 
 

Potovalna razdalja 
Standardno potovanje – 

znesek 

Zeleno potovanje – znesek 

Med 0 in 99 km: 23 EUR na udeleženca  

Med 100 in 499 km: 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca 
Med 500 in 1999 km: 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca 

Med 2000 in 2999 km: 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca 

Med 3000 in 3999 km: 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca 

Med 4000 in 7999 km: 820 EUR na udeleženca  

8000 km ali več: 1500 EUR na udeleženca  

 



 
 

2. Individualna podpora  
Mobilnost osebja iz programa v partnerske države iz regij 1–4 in 6–13 

Znesek na dan, izražen v EUR 
180 

 

 
Opomba: dnevni znesek se izračuna na naslednji način: 

do 14. dneva aktivnosti: znesek, naveden v zgornji tabeli na dan na udeleženca  
+ 
med 15. in 60. dnevom aktivnosti: 70 % zneska na dan na udeleženca, kot je navedeno v zgornji 

preglednici  
 
 

Mobilnost študentov terciarnega izobraževanja med državami programa in partnerskimi 
državami 

 

Iz V Znesek 

Programske države 
Partnerske države iz regij 1–4 in 

6–13 

700 EUR na mesec 

 

Programske države 
Partnerske države iz regije 5 in 

14 

Veljajo enaki zneski kot za 

mobilnost študentov med 
programskimi državami. 

 

 Študenti in nedavni diplomanti z manj priložnostmi: dodatek k individualni podpori v 
višini 250 EUR na mesec.  

 Mobilnost študentov za prakso: dodaten znesek za individualno podporo v višini 150 
EUR na mesec velja le v primeru mobilnosti v partnerske države iz regij 5 in 14.  

 Študenti in mladi diplomanti na kratkotrajni fizični mobilnosti prejmejo 70 EUR na 
dan do 14. dneva dejavnosti in 50 EUR na dan med 15. in 30. dnem aktivnosti. 

 Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi na kratkotrajni fizični mobilnosti 
prejmejo dodatek k individualni podpori v višini 100 EUR za obdobje fizične mobilnosti 
5-14 dni in 150 EUR za obdobje 15-30 dni. V tem primeru dodatek za prakso ne velja. 

 

3. Organizacijska podpora 
 
Do 100. udeleženca: 400 EUR na udeleženca  
+ za več kot 100 udeležencev: 230 EUR na dodatnega udeleženca. 

 
4. Podpora za vključevanje oseb z manj priložnostmi 
 

100 EUR na udeleženca za stroške, povezane z organizacijo aktivnosti mobilnosti za 
udeležence z manj priložnostmi, ki zahtevajo dodatno podporo na podlagi dejanskih stroškov. 


