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Spoštovani kolegi in kolegice, 

tri društva smo se povezala. Zakaj? Da se skupaj prijavimo na Erasmus+ razpis, ki omogoča sofinanciranje 

usposabljanj v tujini. S tem razpisom vas želimo seznaniti z osnovnimi informacijami. Vabimo vas, da nam 

izkažete svoj interes za udeležbo na usposabljanju v tujini. Upamo, da boste prepoznali priložnost zase in si 

poiskali primerno organizacijo v tujini. 

1. Udeleženci 

Prijavite se lahko: člani Društva moderatorjev Slovenije, člani Slovenskega društva za nevrolingvistično 

programiranje in člani Andragoškega društva Slovenije. 

Udeleženci usposabljanja v tujini morajo aktivno obvladati jezik, v katerem poteka usposabljanje. Vaše prijave 

bomo zbrali in pripravili skupno prijavo vseh interesentov za Erasmus+ program. 

2. Usposabljanja v tujini 

Izberete lahko različne oblike usposabljanja: 

- seminarji, povezani z izpopolnjevanjem veščin za delo na področju izobraževanja odraslih, npr. coaching, 

moderatorske metode itd. 

- opazovanje dela (»job shadowing«) 

- praktično delo v organizaciji v tujini 

Obiski konferenc in jezikovna usposabljanja ne pridejo v poštev. 

3. Države 

Usposabljanje je možno v eni izmed držav članic Evropske unije, lahko pa tudi v eni od izbranih držav, ki niso 

članice EU; to so: Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija. 

4. Čas trajanja usposabljanja v tujini 

V tujino lahko greste za 2 - 60 dni. V to kvoto ne šteje čas, ki ga porabite za pot. 

5. Višina sofinanciranja 

Za sofinanciranje so upravičeni stroški poti, stroški bivanja in morebitna kotizacija. 

Stroški poti so odvisni od razdalje med vašim krajem bivanja in krajem usposabljanja: 

- za razdaljo od 100 do 499 km prejmete 180 € 

- za razdaljo od 500 do 1999 km prejmete 275 € 

- za razdaljo od 2000 do 2999 km prejmete 360 € 

- za razdaljo od 3000 do 3999 km prejmete 530 € 

- za razdaljo od 4000 do 7999 km prejmete 820 € 

- za razdaljo nad 8000 km prejmete 1100 € 
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Stroški bivanja so odvisni od države, v katero greste na usposabljanje: 

- 90 € na dan prejmete za Estonijo, Hrvaško in Litvo 

- 108 € na dan prejmete za Nemčijo, Španijo, Latvijo, Makedonijo, Malto, Portugalsko in Slovaško 

- 126 € na dan prejmete za Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Grčijo, Finsko, Francijo, Madžarsko, 

Islandijo, Italijo, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveško, Poljsko, Romunijo in Turčijo 

- 144 € na dan prejmete za Dansko, Irsko, Nizozemsko, Švedsko in Veliko Britanijo 

Navedeni zneski se uporabijo za prvih 14 dni usposabljanja, od 15-tega dneva usposabljanja dalje se dnevni 

zneski nekoliko znižajo. Tabelo s podrobnejšimi podatki lahko najdete tukaj. 

Za kotizacijo lahko prejmete 70 € na dan, največ za 10 dni usposabljanja. 

6. Postopek 

Najprej najdete partnerja v tujini, ki vas bo sprejel na usposabljanje. Od njega pridobite podpisano pismo o 

nameri, v kateri partner izjavlja, da vas je pripravljen sprejeti na usposabljanje. Vzorec pisma o nameri je priloga 

tega razpisa. 

Nato nam pošljite izpolnjeno prijavnico, ki je priloga tega razpisa. Prijave zbiramo do 20. 2. 2015. Pričakuje jih 

Blanka Tacer na e-naslovu blanka.tacer@skupinaprimera.si  

Za vas je s tem zadeva zaključena. Od te točke dalje le držite pesti, da nam uspe. Konzorcij treh društev bo 

pripravil enotno projektno dokumentacijo in se prijavil na Erasmus+ program. 

7. Termini usposabljanja 

Če bomo pridobili sredstva, boste na usposabljanje v tujino lahko šli v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 5. 2017. 

8. Kontaktna oseba za dodatne informacije 

Vodja projekta je Blanka Tacer. Pišete ji lahko na blanka.tacer@skupinaprimera.si ali jo pokličete na 030-998-

276. 

Upamo, da boste tudi vi v tem razpisu prepoznali priložnost za svojo strokovno rast. Iskreno vabljeni, da se 

prijavite in poiščete nove zanimive prakse v tujini. 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

Marjeta Novak 
Predsednica Društva 

moderatorjev Slovenije 

Mirjam Dominko 
Predsednica Slovenskega 

društva za nevrolingvistično 
programiranje 

Ida Srebotnik 
Predsednica Andragoškega 

društva Slovenije 

 


