Razpis za mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v okviru
programa ERASMUS + za programsko obdobje 2019-2021
Spoštovani!
Na podlagi razpisa programa Erasmus+ 2019, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov na
področju izobraževanja in usposabljanja, ki ga je objavil Center Republike Slovenije za evropske
programe usposabljanja in izobraževanja (v nadaljevanju Nacionalna agencija) na svoji spletni
strani (http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2019/) Visoka zdravstvena šola v Celju
(v nadaljevanju VZŠCE) objavlja Razpis za zbiranje prijav v okviru programa Erasmus+, Ključni
ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov v programskem obdobju 2019-2021 z namenom
usposabljanja v tujini (v nadaljevanju Razpis).
Če vas torej zanima, da bi si pridobili mednarodne pedagoške izkušnje in navezali stike s tujimi
inštitucijami s področja zdravstvene nege, vas vabimo, da se odzovete povabilu za prijavo na
Razpis za mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v okviru programa Erasmus + za
programsko leto 2019-2021.
Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 29. marca 2019.
Minimalni pogoji za sodelovanje v programu Erasmus so:
- Trajanje mobilnosti od najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, brez časa,
porabljenega za pot. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 2 (dva) dni za povratno pot;
- Visokošolski učitelj oz drugo osebje mora biti član pedagoškega osebja Visoke
zdravstvene šole v Celju oz. v pogodbenem razmerju z VZŠCE;
- Če je institucija gostiteljica visokošolski zavod, mora biti institucija nosilka Erasmus
univerzitetne listine;
- Mobilnost je možna med programskimi državami;
- Visokošolski učitelj oz. osebje mora pripraviti program usposabljanja (Working
programme).
Poleg osnovnih pogojev bo VZŠCE pri dodeljevanju dotacij, v primeru, da bo prijavljenih več
visokošolskih učiteljev oz. osebje, kot je odobrenih mest za mobilnost oz. dodeljenih sredstev,
upoštevala še dodatne razpisne pogoje oz. kriterije za izbor. Ti so:
- motivacija visokošolskega učitelja oz. osebja oz. motivacijsko pismo;
- mednarodna aktivnost visokošolskega učitelja oz. osebja;
- dosežki pri dosedanjem delu na Visoki zdravstveni šoli v Celju.
Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu ali višji strokovni
šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja
drugega delodajalca.
Na ta Razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključuje udeležbo na konferenci v tujini.
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Pri dodelitvi dotacij bodo imeli dodatno prednost tisti visokošolski učitelji oz. osebje, ki še niso
prejeli dotacije za Erasmus mobilnost.
Če je na mobilnost prijavljenih več visokošolskih učiteljev oz. osebja, kot je razpisanih mest, se
naredi izbor in opredeli vrstni red prijavljenih visokošolskih učiteljev oz. osebja na podlagi zgoraj
opredeljenih kriterijev. Za namen izvedbe izbirnega postopka dekan s sklepom imenuje Komisijo
za izvedbo izbirnega postopka za mobilnost. Dekan po zaključenem izbirnem postopku s sklepom
potrdi vrstni red in seznam sprejetih visokošolskih učiteljev oz. osebja. Ostali kandidati se uvrstijo
na rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih posameznikov.
Vsi na razpis prijavljeni visokošolski učitelji oz. osebje so o rezultatih razpisa s sklepom
obveščeni po pošti.
Morebitne ugovore zoper prejete sklepe lahko prijavitelji vložijo pristojni Komisiji v roku osem
(8) dni od vročitve sklepa. O ugovoru s sklepom odloči Komisija. Vloženi ugovor ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogodi za
prijave posameznikov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom usposabljanja, ki bodo izvedene med 1.
junijem 2019 in 31. majem 2021.
Posameznik, ki mu bo odobrena mobilnost, bo lahko pridobil tudi Erasmus dotacijo, pod
pogojem, da bo visoka šola uspešna na razpisu Evropske komisije. Višina dotacije se bo
posamezniku določila skladno s pravili Erasmus + programa ter Sporazumom o dotaciji za
Erasmus + mobilnost sklenjenim med VZŠCE in Nacionalno agencijo CMEPIUS. Z izbranim
posameznikom bo VZŠCE nato sklenila pogodbo o finančni dotaciji.
Erasmus+ dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička za prejemnika.
Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.
Upravičeni stroški mobilnosti so dejanski potni stroški, in sicer največ do višine, ki je določena s
strani Evropske komisije na letni ravni za državo gostiteljico in dolžino bivanja ter so nastali v
upravičenem obdobju pogodbe med institucijo upravičenko ter nacionalno agencijo. Najvišji
znesek dotacije predstavlja vsoto dotacije za pot in bivanje skupaj.
Veljavne stopnje financiranja za mobilnost osebja so razvidne iz spodnjih tabel (vrednosti so
orientacijske, dokončne vrednoti bo določila Nacionalna agencija):
Tabela1: Prispevek k potnim stroškom – mobilnost osebja iz držav programa
Razdalja potovanja
Med 10 in 99 km
Med 100 in 499 km
Med 500 in 1999 km
Med 2000 in 2999 km
Med 3000 in 3999 km
Med 4000 in 7999 km

Znesek (v EUR na udeleženca)
20
180
275
360
530
820
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Za 8000 km in več

1500

Opozorilo: »Razdalja potovanja« je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti,
medtem ko »znesek« pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.
Pri izračunu dotacije za pot se uporablja kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen pod
povezavo: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en. Na
izračun ne vpliva način prevoza.
Do izrednih stroškov za drage potne stroške so upravičeni samo prijavitelji, ki so upravičeni do
običajnih nepovratnih sredstev za potne stroške, vključno s primeri, ko se udeleženci odločijo za
čistejša prevozna sredstva, z manj emisijami ogljika (npr. vlak), kar vodi do višjih stroškov
potovanja, pod pogojem, da lahko utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi
stroškov na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov. Za dodatek je
potrebno zaprositi vnaprej. Dodatek za drage notranje potne stroške odobri Nacionalna agencija
na podlagi ustreznih dokazil – računov.
Finančna pomoč za individualno podporo se izračun tako, da število dni na udeleženca
pomnožimo z veljavnim prispevkom na enoto za dan za zadevno državo gostiteljico.
Tabela 2: Individualna podpora za mobilnost:
Dežela gostiteljica

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg,
Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn,
Norveška
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija,
Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta,
Portugalska
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija,
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Srbija, Republika Severna
Makedonija, Turčija

Mobilnost osebja iz držav programa
Znesek na dan v EUR
180

160

140

Opomba: dnevni znesek se izračuna:
-

do 14 dne aktivnosti: znesek na dan na udeleženca, kot je določeno v Tabeli 2 in
od 15. do 60 dne aktivnosti 70 % zneska na dan na udeleženca, kot je določeno v Tabeli 2.

Podrobnejše informacije dobite na spletni strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS: http://www.cmepius.si oz.
spletni strani programa Erasmus +: www.erasmusplus.si ali na VZŠCE v pisarni svetovalne
službe RŠS pri Erasmus koordinatorki (Jerneja Meža, 03/428 79 07).
Na razpis se prijavite s prijavnico »Prijavnica za Erasmus mobilnost zaposlenih z namenom
poučevanja oz. usposabljanja«, in sicer preko pošte ali osebno v pisarni svetovalne službe RŠS.
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Obvezne priloge k prijavnici so:
-

motivacijsko pismo visokošolskega učitelja in
program predavanj (Teaching programme).

S programom predavanj se mora vnaprej strinjati partnerski visokošolski zavod. Med
matično institucijo in institucijo gostiteljico mora biti pred odhodom na mobilnost sklenjen
medinstitucionalnem sporazumu.
Prijavo s prilogami pošljite na naslov Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, 3000
Celje ali jo prinesete osebno v pisarno Svetovalne službe RŠS do vključno petka, 29. marca
2019. Prijava je v primeru nezasedenosti mesta možna tudi kasneje.

Dekan
doc. dr. Gašper Gantar
Datum objave: 18. 2. 2019
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