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Европска комисија је отворила четврти позив за пријаву пројеката у оквиру иницијативе 

Европски универзитети. Новим Еразмус+ позивом за подношење пројеката издвојена су 

рекордна финансијска средства за финансирање иницијативе Европски 

универзитети и то у износу од 384 милиона евра. 

Позив за 2023. годину, као и претходне године, обухвата две теме: 

 да се обезбеди одрживо финансирање за већ постојеће успешне савезе 

високошколских установа како би остварили своју дугорочну визију, који ће кроз 

овај позив моћи да прошире састав свог конзорцијума, 

 стварање нових Европских универзитета широм Европе, окупљајући различите 

високошколске установе око заједничких стратешких визија. 

Рок за подношење пријава је 31. јануар 2023. године. 

У циљу додатног промовисања Позива, Европска комисија ће организовати онлајн 

информативну сесију 15. новембра 2022. године, путем следећег линка. 

Све додатне информације о Позиву можете да пронађете овде, а за додатна питања која 

се тичу Еразмус+ позива за Европске универзитете, доступна је мејл на адреса: EACEA-

EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu. 
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За више информација о Еразмус+ програму можете нам се обратити путем е-поште:  

 info@tempus.ac.rs (Опште информације о мобилностима за појединце и OID/PIC број) 

 higher-education@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти у високом образовању) 

 schools-vet@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти за школе, предшколске установе и институције које 

се баве стручним образовањем) 

 adult-education@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти за институције које се баве образовањем и 

обукама одраслих) 

 youth@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти у области младих) 

 scholarships@tempus.ac.rs (Стипендије за наставнике и студенте) 

euroguidance@tempus.ac.rs (Euroguidance мрежа) 
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* Сви догађаји, радионице, као и консултације у вези са припремом и спровођењем пројеката, у 

организацији Фондације Темпус, су бесплатни.  
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