
 

PRILOGA IV - VELJAVNE STOPNJE FINANCIRANJA 
 
 
KLJUČNI UKREP 1 – UČNA MOBILNOST 
 
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE MED DRŽAVAMI PROGRAMA (HE) 
 
1. Pot 
 
Za mobilnost osebja ter študentov, ki jih pošiljajo organizacije pošiljateljice iz najbolj 
oddaljenih držav in regij programa (najbolj oddaljene regije, Ciper, Islandija, Malta in 
čezmorske države in ozemlja).  
 
1.1 Prispevek k potnim stroškom  
 

Razdalja potovanja Znesek 

Med 10 in 99 KM: 20 EUR na udeleženca 

Med 100 in 499 KM: 180 EUR na udeleženca 

Med 500 in 1999 KM: 275 EUR na udeleženca 

Med 2000 in 2999 KM: 360 EUR na udeleženca 

Med 3000 in 3999 KM: 530 EUR na udeleženca 

Med 4000 in 7999 KM: 820 EUR na udeleženca 

8000 KM ali več: 1300 EUR na udeleženca 

Opozorilo: 'Razdalja potovanja 'je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti, 
medtem ko 'znesek' pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj. 

 
1.2 Dodatek za drage notranje potne stroške  (samo za osebje) 
 

Znesek, ki presega 225 EUR: 180 EUR na udeleženca na povratno pot 

 
 
2. Individualna podpora 
 
Mobilnost osebja iz držav programa (vključno s spremljevalnimi osebami) 
 

 Mobilnost osebja iz držav programa 

Dežela gostiteljica 
 

 
Znesek na dan v EUR 

Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika 
Britanija  

96‒160 

Belgija, Bolgarija, Češka republika, Grčija, 
Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Madžarska, 
Avstrija, Poljska, Romunija, Finska, Islandija, 
Lihtenštajn, Norveška, Turčija  

84‒140 



 

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska, 
Slovaška, Republika Makedonija  

72‒120 

Estonija, Hrvaška, Litva, Slovenija 60‒100 

 
Opomba: Dnevni znesek se izračuna: 
do 14. dne aktivnosti: znesek na dan na udeleženca, kot je določeno v zgornji razpredelnici, 
+ 
od 15. do 60. dne aktivnosti: 70 % zneska na dan na udeleženca, kot je določeno v zgornji 
razpredelnici. 
  
Za vse države gostiteljice je treba upoštevati enake odstotke v razponu. Za vse države 
gostiteljice ni mogoče uporabiti enakega zneska. 
 
Mobilnost študentov 
 

 Dežela gostiteljica 
 

Mesečni znesek  
 

Skupina 1 
Države programa z 
višjimi življenjskimi 
stroški 

Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, 
Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, 
Norveška 

450 

Skupina 2 
Države programa s 
srednjimi življenjskimi 
stroški 

Belgija, Češka republika, Nemčija, Grčija, 
Španija, Hrvaška, Ciper, Luksemburg, 
Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Islandija, 
Turčija 

400 

Skupina 3 
Države programa z 
nižjimi življenjskimi 
stroški 

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, 
Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika 
Makedonija 

350 

 
Mesečni zneski, ki jih določi NA ali visokošolska institucija v  okviru  razpona,  ostanejo  fiksirani  
v celotnem trajanju projekta mobilnosti. 
 

 Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec 

 Študenti iz okolja z manj možnostmi (razen tistih s posebnimi potrebami): dodatek 

za študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. 

Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega 

socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v okviru 

Operativnega programa 2014-2020, (prednostna os 10). 



 

Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višji od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na 

tip mobilnosti (torej tudi študent iz okolja z manj možnostmi, ki odhaja na prakso, prejme 

dodatek, ki je višji; študent prejme le en dodatek).  

 
3. Organizacijska podpora 
 
Do 100 tega udeleženca: 350 EUR na udeleženca + nad 100 tim udeležencem: 200 EUR na 
dodatnega udeleženca. 
 
 


