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okupljanje skupina mladih iz najmanje dvije zemlje kako bi zajedno

proveli program neformalnog učenja koji su prethodno osmislili 

 

Razmjene
mladih

Mobilnost
osoba�koje
rade�s

mladima

Aktivnosti
sudjelovanja

mladih
�

KLJUČNA�AKTIVNOST�1



neprofitna organizacija, udruga, nevladina
organizacija, javno tijelo, socijalno poduzeće,  

tijelo aktivno u području korporativne
socijalne odgovornosti
neformalna skupina mladih

minimalno dvije zemlje 

prihvatljive zemlje - tzv. programske i
partnerske zemlje prema Vodiču kroz
program Erasmus+

Tko�se�može�prijaviti?



Standardni�poziv
Poziv�za

akreditirane
organizacije

Kako�prijaviti?



(opcionalno: facilitator, osobe u pratnji)

16* - 60 mladih po razmjeni
*10 ako se radi o mladima s manje mogućnosti

 

mladi 13 – 30 godina 

+ voditelji skupina

 

Aktivnosti:

Trajanje:

projekt: 3 - 24 mjeseca
razmjena: 5 - 21 dan + dani putovanja

 

Sudionici:

razmjena mladih
pripremni posjet

Formalni�kriteriji



Provedba

Priprema

Kvalitetna�razmjena

utemeljenost na stvarnim potrebama,

raznolikost, aktivno sudjelovanje

mladih, promicanje europskih tema i

vrijednosti, dokumentiranje

neformalnih/ informalnih rezultata

Planiranje

Evaluacija�i
praćenje Erasmus standardi kvalitete



uključivanje�i
raznolikost

održivost�okoliša

sigurnost�i�zaštita
sudionika�

digitalna�tranzicija

Prioriteti



Naprimjer...

3 skupine mladih 

tema: promicanje raznolikosti i
tolerancije korištenjem digitalnih alata
7 dana u Osijeku

diseminacija po završetku razmjene

        iz Hrvatske, Portugala i Češke



Financiranje

Potpora za organizaciju

Individualna potpora

Potpora za putne troškove

Potpora za uključivanje

Potpora za pripremni posjet

Izvanredni troškovi6

100 EUR/ mlada osoba

35 EUR/ dan/ sudionik

paušal na temelju putne udaljenosti
 veći iznos za zeleno putovanje

100 EUR/ mlada osoba s manje mogućnosti
+ 100% opravdani dodatni troškovi

575 EUR/ sudionik

80% ili 100% stvarnog troška
vize, cijepljenja, skupa putovanja, itd.
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Što�je�potrebno�za�prijavu?

pažljivo ispunjen
prijavni obrazac

izjava časti

raspored aktivnosti

mandatna pisma partnera



R1:
11.�svibnja
2021.�

savjetovanje

1.- 23. travnja

2021.

Prijavni�rok
(standardni poziv)

mladi@mobilnost.hr

R2: 5. listopada 2021.



Predaja
projektnog
prijedloga
svibanj 2021.

Početak
provedbe
kolovoz - prosinac 2021.

Potpisivanje
sporazuma

Ocjena
kvalitete

Kada�možemo
krenuti?




