ERASMUS+ RAZPIS ZA ČLANE DRUŠTEV ZA
KADROVSKO DEJAVNOST
- Fresh Wind from Europe -

Januar, 2015

Spoštovani kolegi in kolegice ,
z veseljem vam sporočamo, da je bila Slovenska kadrovska zveza izbrana na Erasmus+ razpisu. S tem
smo dobili možnost, da svojim članom omogočimo sofinanciranje praktičnega usposabljanja v tujini v državah Evropske unije. Vabimo vas, da pregledate ta razpis in najdete priložnost zase.
1. Kdo se lahko prijavi?
Prijavite se lahko:
-

člani društev za kadrovsko dejavnost, ki se pri svojem delu ukvarjate z izobraževanjem ali
razvojem kadrov
člani študenti z zaključeno 1. stopnjo študija kadrovske smeri
brezposelni člani kadrovskih društev, ki aktivno iščete službo na področju izobraževanja ali
razvoja kadrov
upokojeni člani kadrovskih društev

Člani morajo imeti plačano članarino za leto 2015.
2. Za kakšno usposabljanje v tujini se lahko prijavim?
Izberete lahko različne oblike usposabljanja:
-

seminarji, povezani z izpopolnjevanjem veščin za delo na kadrovskem področju, npr.
coaching, inovativne tehnike za poučevanje odraslih itd.
opazovanje dela (»job shadowing«)
praktično delo v organizaciji v tujini

Obiski konferenc in jezikovna usposabljanja ne pridejo v poštev.
3. V katere države lahko grem na usposabljanje?
Usposabljanje je možno v eni izmed držav članic Evropske unije, lahko pa tudi v eni od izbranih držav,
ki niso članice EU; to so: Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija.
4. Za koliko časa lahko grem v tujino?
V tujino lahko greste za 2 - 5 dni. V to kvoto ne šteje čas, ki ga porabite za pot. Na usposabljanje lahko
greste tudi za dlje časa, vendar bo Slovenska kadrovska zveza sofinancirala le 5 dni usposabljanja.
5. V kolikšni meri bo Slovenska kadrovska zveza sofinancirala moje usposabljanje?
Za sofinanciranje so upravičeni stroški poti, stroški bivanja in morebitna kotizacija.
Stroški poti so odvisni od razdalje med vašim krajem bivanja in krajem usposabljanja:
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-

za razdaljo od 100 do 499 km prejmete do 180 €
za razdaljo od 500 do 1999 km prejmete do 275 €
za razdaljo od 2000 do 2999 km prejmete do 360 €
za razdaljo od 3000 do 3999 km prejmete do 530 €
za razdaljo od 4000 do 7999 km prejmete do 820 €
za razdaljo nad 8000 km prejmete do 1100 €

Stroški bivanja so odvisni od države, v katero greste na usposabljanje:
-

do 90 € na dan prejmete za Estonijo, Hrvaško in Litvo
do 108 € na dan prejmete za Nemčijo, Španijo, Latvijo, Makedonijo, Malto, Portugalsko in
Slovaško
do 126 € na dan prejmete za Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Grčijo, Finsko, Francijo,
Madžarsko, Islandijo, Italijo, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveško, Poljsko, Romunijo in Turčijo
do 144 € na dan prejmete za Dansko, Irsko, Nizozemsko, Švedsko in Veliko Britanijo

Za kotizacijo lahko prejmete največ 70 € na dan.
6. Kakšen je postopek?
Preprost. Najprej najdete partnerja v tujini, ki vas bo sprejel na usposabljanje. Partnerja lahko
najdete sami, Slovenska kadrovska zveza pa bo v času, ko je razpis odprt, tudi priporočala nekaj
partnerjev.
Nato nam pošljite izpolnjeno prijavnico, ki je priloga tega razpisa. Prijave zbiramo do 31. 3. 2015.
Pričakuje jih Blanka Tacer na e-naslov blanka.tacer@skupinaprimera.si
Udeležence mobilnosti bomo izbrali v roku 2 tednov od zaključka tega razpisa. Odgovor o izbiri boste
prejeli po e-pošti.
Z izbranimi udeleženci bomo podpisali pogodbo o mobilnosti, sledi priprava na mobilnost, nato pa se
lahko odpravite na usposabljanje v tujino. Po povratku pa ste vabljeni, da rezultate svoje izkušnje v
tujini čim bolj razširite med člani SKZ in med sodelavci v vašem podjetju.
Na spodnji sliki so prikazani koraki.

Najdite
partnerja

Pošljite
nam
prijavnico

Podpis
pogodbe o
mobilnosti

Priprava
na
mobilnost

Mobilnost

Razširjanje
rezultatov

2

7. Kakšni so kriteriji izbire?
Na voljo je 9 mest za mobilnost. V primeru večjega števila prijav bo komisija izbirala skladno z
naslednjimi kriteriji:
-

znanje jezika, v katerem poteka usposabljanje
prepričljivost motivacijskega pisma
motiviranost člana, da v tujini pridobljena znanja širi med člani SKZ in v svoji organizaciji
kakovost partnerja, pri katerem bo potekalo usposabljanje
prednost bodo imeli kandidati, ki gredo prvič na mobilnost v tujino

S kandidati bomo opravili tudi osebni razgovor.
8. Kdaj lahko grem na usposabljanje?
Usposabljanja v tujini se lahko udeležite v času od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016.
9. Potrebujem dodatne informacije. Na koga naj se obrnem?
Vodja projekta je Blanka Tacer. Pišete ji lahko na blanka.tacer@skupinaprimera.si ali jo pokličete na
030-998-276.

»The voyage of discovery is not in seeking new landscapes but in having new eyes.«
Marcel Proust

Upamo, da boste tudi vi v tem razpisu prepoznali priložnost za svojo strokovno rast. Iskreno vabljeni,
da se prijavite in poiščete nove zanimive kadrovske prakse v tujini.
Lepo vas pozdravljam,
Rok Zupančič
Predsednik Slovenske kadrovske zveze
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