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OD EPALE DO AKREDITACIJE ERASMUS  
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Spoštovani izobraževalci  odraslih,  
 
Erasmus+ ponuja številne možnosti mednarodnega sodelovanja in na voljo je čedalje več sredstev.  
Pred nami so jesenski roki za prijavo tako projekta mobilnosti, kot tudi manjših partnerstev, jesen pa 
je tudi čas, ko je letni rok za možnost pridobitve akreditacije Erasmus.  
 
Akreditacija vam omogoča redno sofinanciranje projektov mobilnosti s poenostavljeno prijavnico. Po pridobitvi 
akreditacije vam namreč ni več potrebno »v tekmo« z vsemi ostalimi prijavitelji, ampak imate sredstva zagotovljena 
vsako leto do konca programskega obdobja.  
 
Mobilnosti pa nikakor niso omejene le na akreditirane organizacije – nanj se lahko prijavi prav vsaka organizacija in 
pridobi sredstva tako za mobilnost osebja, kot tudi svojih učečih se.  
In letos je v jesenskem času prav za neakreditirane organizacije razpisan 2. rok, v okviru katerega je na voljo skoraj 
500.000,00 EUR! 

 
Da bo celodnevno delo lažje, vam bomo najprej ponudili zajtrk in vam ob tem predstavili spletno 
platformo EPALE, in vam predstavili, kako lahko EPALE doprinese k vašemu vsakdanjemu delu in vam 
lahko pomaga pri mednarodnem sodelovanju.  
 
V nadaljevanju dogodka vas bomo seznanili z osnovnimi informacijami o akcijah (mobilnosti in 
partnerstva) in prijavnih rokih. 
 
Sledil bo praktični del, kjer boste z izkušeno organizacijo, nosilko akreditacije, v krajši delavnici 
pregledali osnovne korake in elemente, ki jih morate upoštevati pri pripravi prijavnice za pridobitev 
akreditacije.  
 
Na koncu pa boste prisluhnili in sodelovali na okrogli mizi, kjer bodo izkušeni izvajalci projektov 
mobilnosti predstavili svoje poglede na mednarodno sodelovanje in vključevanje osebja in učečih se 
odraslih.  
 

http://lu-sb.si/predstavitev.html
http://www.lu-velenje.si/
https://ec.europa.eu/epale/sl
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PROGRAM 

 
 
 

09:00 – 09:30 Prihod in registracija udeležencev – zajtrk z EPALE 

09:30 – 10:15 Erasmus+ ključna aktivnost 1 – Partnerstva za sodelovanje 

10:15 – 11:45  »Od ideje do prijave«  
5 elementov priprave na pridobitev akreditacije 

11:45 – 12:15 Odmor 

12:15 – 12:45 EPALE in ErasmusSpace 
Orodje Učinek + in trajnost projektnih rezultatov 

12.45: 14.00 »Tržnica idej«  
Okrogla miza z izkušenimi koordinatorji KA1 projektov organizacij  

14:00 – 15:00 Povzetek dogodka in kosilo 

 
 
Vabimo, da si pred dogodkom ogledate platformo EPALE in brezplačno ustvarite tudi svoj 
uporabniški račun.  
 
 
 

Vljudno vabljeni, da se na dogodek prijavite na tejle povezavi: PRIJAVA  
 
Na dogodku bomo upoštevali principe organizacije trajnostnih dogodkov, med drugim tudi pri 
pogostitvi, v katero bodo vključena živila ekološke in lokalne pridelave. Da bi se izognili nepotrebni 
zavrženi hrani, vas prijazno prosimo, da nas o morebitni neudeležbi na dogodku o tem pravočasno 
obvestite. 

 

http://lu-sb.si/predstavitev.html
http://www.lu-velenje.si/
https://ec.europa.eu/epale/sl
https://epale.ec.europa.eu/sl
https://epale.ec.europa.eu/sl/user/register
https://epale.ec.europa.eu/sl/user/register
https://ankete.cmepius.si/index.php/619652?lang=sl

