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RAZPIS UP ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI 
Možnosti sofinanciranja Erasmus+ KA131 mobilnosti 

 
S tem, ko je študent izbran za mobilnost po tem razpisu, mu Erasmus+ finančna pomoč samodejno NE pripade. Po izboru za udeležbo na mobilnosti bodo 
študenti nadalje sproti obveščeni preko el. pošte o vseh nadaljnjih postopkih (možnosti oddaje spletne prijave preko Microsoft Forms za prejem Erasmus+ 
sredstev), o višini dodeljenih Erasmus+ nepovratnih sredstvih (v kolikor ni drugače določeno, se v izhodišču sofinancira minimalno obdobje trajanja mobilnosti 
glede na tip mobilnosti), o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in spletni jezikovni pripravi (Online Language Support - OLS). Možnosti sofinanciranja 
Erasmus+ KA131 mobilnosti za projektno leto 2022 so sledeče:  

 
 DOLGOROČNA MOBILNOST KRATKOROČNA MOBILNOST DOKTORANDOV 

- Erasmus+ 
nepovratna 
sredstva, ki jih 
Univerzi na 
Primorskem (UP) 
odobri nacionalna 
agencija CMEPIUS 
 

Mesečni znesek Erasmus+ nepovratnih sredstev je določila nacionalna agencija 
CMEPIUS v okviru razpona mesečnih zneskov Evropske komisije glede na ciljno 
državo in je sledeč:  

Za namen PRAKSE:  

  

Mesečni znesek 

Erasmus+ nepovratnih 

sredstev  (€/mesec) 

Skupina 1 

Države z višjimi 

življenjskimi stroški 

Danska, Finska, 

Islandija, Irska, 

Luksemburg, 

Lihtenštajn, Norveška, 

Švedska 

 750 € 

Znesek je opredeljen na dan:  

 

 

Trajanje 

mobilnosti 
Dnevni znesek  

Do vključno 14. 

dneva fizične 

mobilnosti 
70 €/ dan 

https://erasmusplusols.eu/sl/
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Skupina 2 

Države s srednjimi 

življenjskimi stroški 

Avstrija, Belgija, Ciper, 

Grčija, Nemčija, 

Nizozemska, 

Portugalska, Španija, 

Malta, Francija, Italija 

 750 € 

Skupina 3 

Države z nižjimi 

življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, 

Češka, Estonija, Latvija, 

Litva, Madžarska, 

Severna Makedonija, 

Poljska, Romunija, 

Slovaška, Srbija, Turčija 

 690 € 

 

Od 15. do 30. 

dneva fizične 

mobilnosti 
50 €/ dan 

 

 

Če potrebno, se lahko sofinancira en dan potovanja pred 
mobilnostjo in en dan potovanja po njej (pri tem se uporabi 
zadevni dnevni znesek). 

- Dodatna 
sredstva za 
študente z manj 
priložnostmi 
 
 
 
 
 
 

Izbrani študenti z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovnih Erasmus+ nepovratnih sredstev prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. 
Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so: 

• da študent prejema državno štipendijo ali 

• da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZPIS/ZRSŠ ali 

• da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.) ali 

• da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine 

• da ima status študenta s posebnimi potrebami 
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Višina tega dodatka bo znašala 250 €/mesec. 

 

 

 

 

 

 

Trajanje mobilnosti Dodatek za študente z 

manj priložnostmi 

Do vključno 14. dneva fizične 

mobilnosti 
 100 € 

Od 15. do 30. dneva fizične 

mobilnosti 
 150 € 

 

Doktorandi, ki se udeležijo kratkoročne mobilnosti in so 
študenti z manj priložnostmi (tj. prejmejo dodatek za 
vključenost), so upravičeni do dodatnega zneska za pot, 
katerega višina je odvisna od razdalje med sedežem institucije 
pošiljateljice - UP (Koper) in sedežem institucije gostiteljice 
skladno tabeli, v izjemnih primerih lahko prejmejo tudi izredne 
stroške za drago potovanje. 
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Oddaljenost Standardno potovanje 
(znesek na udeleženca) 

10 km - 99 km 23 € 

100 km - 499 km 180 € 

500 km - 1999 km 275 €  

2000 km - 2999 km 360 €  

3000 km - 3999 km 530 € 

4000 km - 7999 km 820 €  

8000 km ali več 1.500 €  

Razdaljo je mogoče izračunati s pomočjo kalkulatorja razdalje 
EU (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_sl ). Razdaljo enosmerne 
poti je treba uporabiti za izračun zneska nepovratnih sredstev 
EU za kritje povratne poti. 

 - Dodatni znesek 
k Erasmus+ 
nepovratnim 
sredstvom za 
zelena potovanja 
1 

V primeru zelenega potovanja na mobilnost, se lahko poleg Erasmus+ nepovratnih sredstev dodeli tudi  enoten prispevek v višini 50 EUR in po 
potrebi dodatno Erasmus+ nepovratna sredstva za kritje stroškov za povratno pot za največ štiri dni potovanja. 

 V primeru KRATKOROČNE MOBILNOSTI DOKTORANDOV, v 
kolikor doktorandi prejmejo prejmejo dodatek za vključenost in 
v kolikor potujejo zeleno  so namesto do dodatnega zneska za 
pot za standardno potovanje, upravičeni do dodatnega zneska 
za zeleno potovanje, katerega višina je odvisna od razdalje med 

                                                           
1 Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. 
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sedežem institucije pošiljateljice - UP (Koper) in sedežem 
institucije gostiteljice skladno tabeli: 

Oddaljenost Zeleno potovanje (znesek na 
udeleženca) 

10 km - 99 km  /  

100 km - 499 km 210 €  

500 km - 1999 km 320 €  

2000 km - 2999 km 410 €  

3000 km - 3999 km 610 €  

4000 km - 7999 km / 

8000 km ali več/or more / 

Razdaljo je mogoče izračunati s pomočjo kalkulatorja razdalje 
EU (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_sl ). Razdaljo enosmerne 
poti je treba uporabiti za izračun zneska nepovratnih sredstev 
EU za kritje povratne poti. 

-Dodatna 
sredstva za 
študente s 
posebnimi 
potrebami 2 

Študenti s statusom osebe s posebnimi potrebami bodo lahko po pozivu UP ob Erasmus+ nepovratnih sredstvih EU zaprosili za dodatna finančna 
sredstva, ki se dodelijo glede na individualno odobrene upravičene dejanske stroške, v kolikor jim že dodatek za vključenost ne bo zadoščal za 
kritje dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli zaradi narave svojih posebnih potreb. 

                                                           
2 Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. Študenti s posebnimi 

potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z 
avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. ( vir: 69.a člen Zakona o visokem šolstvu) 
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Dodatno, poleg Erasmus+ nepovratnih sredstev EU, bodo lahko študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije določene pogoje, pridobili še dodatna sredstva, ki jih Univerzi na Primorskem odobri javni sklad. V projektnem letu 

2022 je to 46,70 €/mesec.  

!!! Izvajanje Erasmus+ programa na UP je vezano na projektne aktivnosti različnih aktivnih projektov, ki glede na odobrena razpoložljiva sredstva omogočajo 
sofinanciranje študentov izbranih za udeležbo na mobilnosti v okviru akcije Erasmus+ KA131. Univerza na Primorskem si kot izvajalec tega razpisa pridružuje 
pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje sofinanciranja. V primeru sprememb bodo vsi izbrani 
kandidati ustrezno obveščeni.  
 
Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina dodeljenih sredstev bo opredeljena v Sporazumu 
o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent z UP podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. 
 
Študent, ki prejme Erasmus+ nepovratna sredstva EU, je še naprej upravičen prejemati druga regionalna, nacionalna ali druga nepovratna sredstva, ki jih ne 
upravlja nacionalna agencija, temveč druga organizacija (npr. ministrstvo ali regionalni organi).  
 
Postopki mobilnosti Erasmus+ so podrobneje opredeljeni v Navodilih Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus+, ki so objavljena na:  
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90      
 

 
 
  

http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90

