Okvirni razpoložljiv proračun Erasmus+ razpis 2020 in nacionalne
omejitve
Nacionalna agencija CMEPIUS glede na informacije s strani Evropske komisije za razpis Erasmus +
2020 predvideva sledeča razpoložljiva sredstva (vsi zneski so v EUR):

Izobraževanje in
usposabljanje
Douniverzitetno
izobraževanje
Terciarno izobraževanje
Poklicno izobraževanje in
usposabljanje
Izobraževanje odraslih
Skupaj E&T
H4-Mednarodna
mobilnost
Skupaj

Ključna aktivnost
1 – učna
mobilnost
posameznikov

Ključna aktivnost 2 – strateška
partnerstva

Skupaj

9.053.400,00

3.735.223,00*
KA2 - druga SP 30%
KA2 – SP med samo šolami 70%
1.083.669,00

10.137.069,00

4.336.912,00

1.037.206,00

5.374.118,00

996.393

1.257.904,00*
KA2 – SP za inovacije 80%
KA2 – SP za izmenjavo praks 20%
14.621.809,00
7.114.002,00
235.104,00

4.731.616,00

1.493.008,00
21.735.811,00

1.243.812,00
15.865.621,00

7.114.002,00

22.979.623,00

*Izbor projektov strateških partnerstev na področju douniverzitetnega splošnega izobraževanja in izobraževanja
odraslih bo potekal ločeno za v tabeli omenjena tipa projektov. V primeru, da za posamezen tip projektov ni
dovolj kakovostnih prijav, se sredstva primarno razdelijo drugemu tipu projektov znotraj istega področja.

S točnimi zneski bo nacionalna agencija seznanjena, ko Evropska komisija pošlje sporazum za
izvajanje decentraliziranih aktivnosti za leto 2020.

Omejitev najvišjega možnega zneska nepovratnih sredstev pri projektih mobilnosti v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju (KA102/KA116)
V okviru razpisa Erasmus+ 2020 je najvišji možni znesek nepovratnih sredstev za posamično prijavo
akcije Projekti mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (KA102 ali KA116)
omejen na zgornjo mejo 300.000 EUR.
Omejitev je določena na podlagi analize preteklih razpisov in elementov, določenih v Vodniku za
prijavitelje 2020 (število in trajanje prijavljenih obdobij mobilnosti; pretekla uspešnost prijavitelja v
smislu števila obdobij mobilnosti, dobre kakovosti izvajanih aktivnosti za gospodarno finančno
upravljanje, če je prijavitelj prejel podobna nepovratna sredstva v preteklih letih; skupni nacionalni
proračun, dodeljen za ukrep mobilnosti).
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