
 
 

 

 

Nota de informação: 
Participação da Sérvia no Erasmus+ 

Especificidades na área da Juventude 
 
A Fundação Tempus foi designada pelas Autoridades Sérvias para atuar como a 
Agência Nacional Erasmus+ na Sérvia, em vista à preparação da Sérvia para a plena 
participação como País Programa no Erasmus + nos próximos anos. 
A Agência Nacional da Sérvia em funções publicou as chamadas para candidaturas ao 
Erasmus+ para o ano de 2017 para os candidatos sérvios em 13 de dezembro de 2016.  
 
As ações piloto nesta primeira fase são, para a área da Juventude: 
 
• KA105 - Mobilidade dos jovens 
• KA202 - Parcerias estratégicas em EFP 
 
As ações executadas no âmbito da chamada nacional da Sérvia refletem as ações do 
Erasmus+ na “General Call 2017”. Alguns critérios foram, no entanto, ajustados para 
melhor concretizar os objetivos das medidas preparatórias devido a restrições 
orçamentais e de calendário. As diferenças são essencialmente: 
• Prazos de candidatura - só para candidatos sérvios 
-  KA1 - 2 de fevereiro de 2017 
-  KA2 - 29 de março de 2017 
 
• Somente organizações estabelecidas na Sérvia podem concorrer (e não consórcios); 
 
• Os projetos precisam incluir organizações de países do programa; 
• Duração dos projetos da KA1 - está limitada a 12 meses e da KA2 - está limitada a 24 
meses;  
 
• Fluxos de mobilidade elegíveis:  
-  no domínio da educação e da formação: apenas de saída;  
-  no domínio da juventude: Jovens: intercâmbios de jovens e SVE com um número 
mais limitado de participantes (sem animadores de juventude ou SVE estratégico) 
Durante esta fase transitória das medidas preparatórias, a Sérvia é identificada por 
razões técnicas como "país do programa" nos formulários de candidatura, enquanto 
formalmente continua a ser um país parceiro no âmbito do programa Erasmus+ e 
pode continuar a participar nessa qualidade no quadro da “General Call 2017”. 
 
Mais informações em: http://erasmusplus.rs/category/youth/ 

http://erasmusplus.rs/category/youth/

