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Zadeva: Povabilo k oddaji vloge za program Mobilnost študentov iz socialno 
šibkejših okolij za leto 2019 in obvestilo o zaključku operacije

Vabimo vas k oddaji vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 
2019, katerega cilj je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih 
mobilnostih ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih 
kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mednarodne mobilnosti 
študentov iz socialno šibkejših okolij iz sredstev Evropskega socialnega sklada prek programa 
Erasmus+.

Vašo vlogo za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019   
pričakujemo do razdelitve sredstev oziroma do vključno 30. junija 2020, kar pomeni, da lahko 
potencialni upravičenci, ki ste bili predhodno izbrani v razpisnem letu 2019 programa 
Erasmus+, vlogo vložite kadarkoli, vendar najkasneje do vključno 30. junija 2020, ne glede na 
način dostave.

Naj spomnimo, da je pomembno, da je študentom iz socialno šibkejših okolij spodbuda za 
socialno šibkejše izplačana za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100 odstotno; 
spodbuda za socialno šibkejše mora biti v celoti izplačana tudi za zadnji mesec, čeprav študent 
iz socialno šibkejšega okolja ni bil na mednarodno mobilnosti ves mesec, je pa bil vsaj en dan), 
in sicer:
 najkasneje v 30 koledarskih dneh po dvostransko sklenjenem pravnem aktu med 

upravičencem in študentom iz socialno šibkejšega okolja, ki izkazuje podlago za prejem 
spodbude za socialno šibkejše, ali 

 najkasneje do datuma začetka obdobja mednarodne mobilnosti (kot prvi dan mednarodne 
mobilnosti se šteje prvi dan, ko mora biti študent prisoten na organizaciji gostiteljici kot npr. 
dan začetka predavanja, prvi dan pozdravne prireditve, prvi dan jezikovnega oziroma 
medkulturnega tečaja).

Spodbuda za socialno šibkejše mora biti izplačana v datumu, ki nastopi prej.

VSEM V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 
za leto 2019 
IZBRANIM INSTITUCIJAM 
TERCIARNEGA SEKTORJA IZOBRAŽEVANJA



Več informacij o Pozivu za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših 
okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020, št. 5442-193/2018/12, z dne 21. 6. 2018 in 
spremembama (v nadaljnjem besedilu: poziv) ter obveznih dokumentih (z usmeritvami 
izpolnjevanja dokumentov) najdete na spletni povezavi.

Hkrati vas obveščamo, da se z zaključkom programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših 
okolij za leto 2019 operacija zaključi. Oddaja vlog za program Mobilnost študentov iz 
socialno šibkejših okolij za leto 2020, vezan na razpisno leto 2020 programa Erasmus+, kot 
je bilo s pozivom predvideno, zaradi nezadostnih razpoložljivih sredstev, s katerimi ne moremo 
zagotoviti enakopravne obravnave potencialnih upravičencev (institucij terciarnega 
izobraževanja) kot študentov iz socialno šibkejših okolij, ne bo mogoča.

Morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: mateja.bercan@gov.si.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Berčan                                                                      Jana Javornik, PhD
višja svetovalka       (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

                                                                 v.d. generalne direktorice 
                                                                  Direktorata za visoko šolstvo
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