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„Преглед на ЕУ ГРАНТ ПРОГРАМИТЕ ВО 2023 – III-та работилницa”
(Еразмус+, Креативна Европа (Култура + Медиуми), Eвропски солидарен 
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EU програма за образование, обука, 
млади и спорт

2021-2027

За програмата Еразмус +

Еразмус+ програмата сака да биде клучен инструмент

за изградба на Европска образовна област, поддршка

на имплементацијата на европската стратешка

соработка во областа на образованието и обуката, со

нејзините основни секторски агенди
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Општа цел на програмата Еразмус +

Општата цел на Еразмус+ Програмата е преку доживотното учење,
да го поддржи образовниот, професионалниот и личниот развој на
луѓето во образованието, развојот на вештини, младинските
прашања и спортот, во Европа и пошироко, а со тоа придонесува
за одржлив раст, квалитетни работни места и социјална кохезија,
за поттикнување на иновациите и за зајакнување на европскиот
идентитет и активното граѓанство.

Специфични цели на програмата Еразмус +

Е+ Програмата ги има следните специфични цели:
промовирање на мобилност за учење на поединци и

групи, како и соработка, квалитет, вклученост и
правичност, извонредност, креативност и
иновативност на ниво на организации и политики во
областа на образованието и обуката;

промовирање на неформално и неформално учење
преку мобилност и активно учество меѓу младите,
како и соработка, квалитет, вклученост, креативност
и иновативност на ниво на организации и политики
од областа на младите;
промовирање на учење преку мобилност на
спортскиот кадар, како и соработка, квалитет,
вклученост, креативност и иновативност во нивото
на спортските организации и спортските политики
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Кој може да се пријави за грант од e+ програмата?

● Секое јавно или приватно тело активно на
полето на образованието, обуката, младите и
спортот може да аплицира за финансирање во
рамките на програмата Еразмус+.
Дополнително, групи млади луѓе кои се активни
во младинската работа, но не нужно во
контекст на младинска организација, може да
аплицираат за финансирање за учење преку
мобилност на млади луѓе и младински
работници, активности за младинско учество и
проекти за вклучување во DiscoverEU.

• Следниве земји можат целосно да учествуваат во сите акции на Програмата
Еразмус+ (2):

- 27-те земји-членки на Европската унија и прекуокеанските земји и територии,
- Tрети земји поврзани со Програмата:
- земјите од ЕФТА/ЕЕА: Исланд, Лихтенштајн и Норвешка,
- Земји кандидати за членство во ЕУ: Република Турција,
- Република С. Македонија и Република Србија (3).

Буџет на Еразмус + 2023

28 конкурси на Еразмус + програмата за 2023 и нивните крајни рокови се 

објавени денеска во службениот весник на Европската комисија. Вкупно 

3.939 милјарди евра е буџетот за 2023 година за сите програмски држави. 
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Клучна акција 1 на Еразмус + и отворени 
повици
Клучна акција 1

1. Мобилност на физички лица од областа на високото образование. Краен рок: 23/02/2023

2. Мобилност на поединци во стручното образование (VET) училишно образование и 

образовните области за возрасни. Краен рок: 23/02/2023

3. Мобилност на кадар од областа на спортот Краен рок: 23/02/2023

4. Меѓународна мобилност која вклучува трети земји кои не се поврзани со програмата. Краен 

рок: 23/02/2023

5. Еразмус акредитации во СОО, училишно образование и возрасни образованието. Краен рок: 

19/10/2023

6. Еразмус акредитации во областа на младите. Краен рок: 19/10/2023

7. Мобилност на поединци од областа на младите. Краен рок: 23/02/2023

8. Мобилност на поединци од областа на младите. Краен рок: 04/10/2023

9. Discover EU Action inclusion. Краен рок: 04/10/2023

10. Виртуелни размени во областа високо образование и млади. Краен рок: 26/04/2023

Линк до програмскиот водич на Е+ за 2023: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

KA1 LEARNING 

MOBILITY OF INDIVIDUALS

Клучна акција 2 на Еразмус + и отворени 
повици

Клучна акција 2

1. Партнерства за соработка во областа на образованието, обуката и млади, освен оние 

поднесени од европски невладини организации. Краен рок: 22/03/2023

2. Партнерства за соработка во областа на образованието, обуката и млади поднесени од 

европски невладини организации. Краен рок: 22/03/2023

3. Партнерства за соработка во областа на спортот. Краен рок: 22/03/2023

4. Партнерства за соработка во областа на младите освен оние поднесени од европски 

невладини организации. Краен рок: 04/10/2023

5. Партнерства од мали размери во областа на училишното образование, стручно 

образование и обука, образование на возрасни и млади. Краен рок: 22/03/2023

6. Партнерства од мали размери во областа на училишното образование, стручно 

образование и обука, образование на возрасни и млади. Краен рок: 04/10/2023

7. Партнерства од мали размери во областа на спортот. Краен рок: 22/03/2023

8. Центри за стручна извонредност. Краен рок: 08/06/2023

КА2 COOPERATION AMONG 
ORGANISATIONS AND 

INSTITUTIONS
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Клучна акција 2 на Еразмус + и отворени 
повици

Клучна акција 2 - продолжува

9. Еразмус Мундус акција. Краен рок: 16/02/2023

10. Сојузи за иновации. Краен рок: 03/05/2023

11. Напредни проекти. Краен рок: 15/03/2023

12. Градење на капацитети во областа на високото образование. Краен рок: 16/02/2023

13. Градење капацитети во областа на стручното образование и обука. Краен рок: 28/02/2023

14. Градење на капацитети во областа на млади Краен рок: 08/03/2023

15. Градење на капацитети во областа на спортот Краен рок: 22/03/2023

16. Непрофитни европски спортски настани. Краен рок: 22/03/2023

Линк до програмскиот водич на Е+ за 2023: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-

programme-guide

Линк до повиците на funding and tenders порталот: https://tinyurl.com/eplus-calls-2023

КА2 COOPERATION AMONG 
ORGANISATIONS AND 

INSTITUTIONS

Структура на Еразмус + и отворени повици 

Клучна акција 3

1. Европски млади заедно. Краен рок: 09/03/2023

2. Акции и мрежи на Жан Моне. Краен рок: 14/02/2023

Линк до програмскиот водич на Е+ за 2023: https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
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Доколку планирате да поднесете апликација за

1. ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ПРИОРИТЕТЕ НА E + 
ПОВИЦИ ВО 2022 ВОДИЧОТ

https://tinyurl.com/eplus-prog-guide-2023

3. РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ (EU 
LOGIN and PIC)

https://tinyurl.com/eu-
login-access

2. ВИДЕТЕ ГИ РЕЗУЛТАТИТЕ на 

E + страната

https://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/projects/

5. НАПРАВИ ОДЛИЧЕН 
ПРОЕКТЕН ПЛАН!

10. ПОБАРАЈ ПОДДРШКА ОД 
ПРОФЕКТ ИНОВО

https://www.proefekt.mk/

8. БАРАЈТЕ ПАРТНЕРИ

https://www.schooleducationgateway.eu/
en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

9. ПОБАРАЈ ПОМОШ ОД 
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА

http://na.org.mk

https://tinyurl.com/erasmus-forms

6. Погледнете ги модел 
апликациите

4. РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ за OID

https://tinyurl.com/erasmus-
oid

https://webgate.ec.europa.eu/app-
forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-

plus

7. Пристап до онлајн 
апликации:

За програмата Eвропски солидарен корпус

Организацијата треба да се:

Регистрира во системот за единствена 

регистрација за да добиете PIC

Провери усогласеноста со барањата за 

подобност и финансиски услови

Пополни електронскиот формуларот за 

аплицирање и да го поднесете (само водечкиот 

апликант)
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- Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност 
во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и 
организации во достапни и високо квалитетни активности на една од 
акциите поддржани од самата програма.
- Програмата нуди можност на младите луѓе да покажат солидарност, 
да ја искажат својата посветеност во корист на заедниците и помагаат 
во решавањето на предизвикувачките ситуации низ цела Европа. 

За програмата Eвропски солидарен корпус

● ESC им овозможува на младите луѓе да стекнат корисно 
искуство, вештини и компетенции за нивниот личен, 
едукативен, социјален, граѓански и професионален развој, а 
со тоа и подобрување на нивната вработливост односно 
нивна полесна интеграција на пазарот на труд.

За програмата Eвропски солидарен корпус
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ESC програмата ги спроведува следните оперативни активности:
● Волонтерски проекти
● Проекти за солидарност
● Волонтирање во операции за хуманитарна помош
● Дополнително, Европскиот корпус за солидарност поддржува 

серија мерки за квалитет и поддршка и неформално и 
неформално учење.

Клучни активности на Eвропскиот солидарен 
корпус

● Дејствијата на ESC се управувани делумно на национално 
ниво од страна на Националните агенции и делумно на 
европско ниво од страна на EACEA. Европската комисија е 
одговорна за политиките на Европскиот солидарен корпус 
и го надгледува целокупното спроведување на програмата.

Клучни активности на Eвропскиот солидарен 
корпус
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● Со наменски буџет од 1,009 милијарди евра за 2021-2027 
година, тој нуди 270 000 можности на младите луѓе да 
помогнат во справувањето со општествените и 
хуманитарните предизвици преку волонтирање или преку 
поставување на сопствени проекти за солидарност.

Буџет на Eвропскиот солидарен корпус

● Поединци – млади од 18 до 30 години ја сочинуваат целната популација на 
Европскиот Солидарен Корпус. Корпусот главно ги вклучува овие лица 
преку организации, институции, јавни или приватни тела кои 
организираат активности на солидарност.

● Младите заинтересирани да учествуваат во волонтерски и солидарни 
проекти можат да се регистрираат на https://europa.eu/youth/solidarity_en. 
Пријавувањето на порталот за Европски Солидарен Корпус е овозможено 
од 17 години, но учесниците мора да имаат навршено 18 години и не смеат 
да бидат постари од 30 години на денот на започнување на активност.

Kој може да учествува во Европскиот 
Солидарен Корпус?
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● Секоја јавна или приватна организација која поседува Еразмус плус 
волонтерска акредитација или Етикета за квалитет и е законски 
основана во земја учесничка (земји-членки на ЕУ, Исланд, Северна 
Македонија и Турција) можат да учествуваат и да достават апликации 
за волонтерски активности, практиканство и работни места. 
Апликациите треба да се достават до Националната Агенција.

● Организациите треба да ги изберат учесниците преку базата на 
податоци на регистрирани млади луѓе.

Kој може да учествува во Европскиот 
Солидарен Корпус?

Линк: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esc2027

Конкурси за учество во Европскиот 
Солидарен Корпус

1. Quality Label Humanitarian Aid - Full Procedure 16/03/2023

2. Humanitarian Aid Volunteering 03/05/2023

3. Volunteering Teams in High Priority Areas (VTHPA) 08/02/2023
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European Social Fund + (EaSI)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&furtherPubs=yes

European Social Fund + (EaSI)

• ESF+, ги следи истите цели на политиката како ESF+ со Европскиот столб 
за социјални права како главна рамка.

• ESF+ продолжува да ги поддржува социјалните иновации со повеќе 
мерки. 

• ВАЖНО: ESF+ го интегрира поранешен Европски социјален фонд (ЕСФ), 
но исто така:

• Иницијатива за млади за вработување (ПОМ);
• Фондот за европска помош на најпогодените (FEAD);
• Програмата на ЕУ за вработување и Социјални иновации (EaSI) – со 

посветен финансиски буџет од 676 милиони евра.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1561&langI

d=en
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European Social Fund + (EaSI)

ЕСФ+ дава директна поддршка на социјалните иновации преку 
Компонетата за Вработување и Социјални Иновација (EaSI). Се 
надоврзува на поранешната програма EaSI 2014-2020 година, со 
задржување на фокусот на креирање политики и општествено 
експериментирање врз основа на докази,
поддршка на работната мобилност и нефинансиските инструменти за 
микрофинансирање и социјално претприемништво и тоа преку: 
• поддршка на аналитички активности, 
• градење капацитети и транснационални/прекуграничната соработка 

да се зајакне социјална заштита и социјална вклученост,
• фер услови за работа, 
• еднаков пристап до пазарот 
на трудот, 
• социјалното претприемништво и 
• мобилноста на работната сила.

European Social Fund + (EaSI)

EaSI е фокусиран на следните главни приоритети на 
политиката:

1) вработување и вештини,

2) пазари на труд и мобилност на трудот,

3) социјална заштита и активно вклучување и

4) услови за работа
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European Social Fund + (EaSI)

Кој може да аплицира во EaSI :
• Земјите-членки на ЕУ;
• Земјите од ЕЕА, во согласност 
со Договор за ЕЕА;
• Земји што пристапуваат во ЕУ, 
земји кандидати и
потенцијалните земји кандидати, 
во линија со склучените
рамковни договори со нив;
.

Креативна Европа
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Креативна Европа

„Креативна Европа“продолжува да ги поддржува европските 
културни и креативни сектори за периодот 2021-2027 
година. 
Програмата ја надоврзува и продолжува структурата на 
претходната програма со три насоки 
– „КУЛТУРА“, која ги опфаќа културните и креативните 
сектори со исклучок на аудиовизуелниот сектор; 
- „МЕДИА“, која го покрива аудиовизуелниот сектор; 
- „МЕЃУСЕКТОРСКАТА нишка“, која ги опфаќа активностите 

во сите културни и креативни сектори.

Цели на Креативна Европа
-поддржување создавањето на европски дела и да 
им помогнат на културните и креативните сектори 
да ги искористат можностите на дигиталната ера и 
глобализацијата, со цел да го достигнат својот 
економски потенцијал, придонесувајќи за одржлив 
раст, работни места и социјална кохезија;
- промовирање на конкурентноста и 
иновативноста на европската аудиовизуелна 
индустрија и помагање на европските културни и 
медиумски сектори да пристапат до нови 
меѓународни можности, пазари и публика;
промовираат меѓусекторски иновативни акции и 
разновидни, независни и плуралистички медиуми.
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Кој се поддржува во Креативна Европа?

- Културни и креативни организации, кина, 
филмови.

- Креативна Европа ги охрабрува 
аудиовизуелните, културните и 
креативните играчи да работат низ 
Европа, да допрат до нова публика и да 
ги развијат вештините потребни во 
дигиталната ера. 

- Со помагање на европските културни и 
аудиовизуелни дела да допрат до 
публиката во други земји, програмата 
придонесува за заштита на културната и 
јазичната разновидност.

Креативна Европа- Култура 
Култура компоненета на КЕ им помага на 
културните и креативните организации да 
работат транснационално и ја промовира 
прекуграничната циркулација на културните 
дела и мобилноста на културните играчи. 
– Обезбедува финансиска поддршка за 
активности со европска димензија кои имаат 
за цел зајакнување на транснационалното 
создавање и циркулација на европски дела, 
развој на транснационална мобилност, 
развој на публика (пристапна и инклузивна 
култура), иновации и градење капацитети 
(особено дигитализација, нови деловни 
модели, образование и обука ).
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Креативна Европа- Култура
Поддржаните активности имаат за цел да им 
овозможат на културните и креативните играчи да 
работат на меѓународно ниво.

Можностите за финансирање во рамките на КУЛТУРА 
опфаќаат разновиден опсег на активности:

- Хоризонтални акции: проекти за соработка, мрежи, 
платформи, мобилност за уметници и културни 
професионалци и развој на политики.
-Секторска поддршка: поддршка за музика, 
издаваштво, културно наследство и архитектура, како 
и други сектори.
- Специјални акции: културни награди на ЕУ, Европски 
престолнини на културата, етикета за европско 
наследство, поддршка за млади висококвалитетни 
уметници и широко опфат на услугите на граѓаните.

Креативна Европа (КЕ)- Култура – конкурси 
Ова се отворените конкурси во компинента Култура на 
Креативна Европа: 

1. European Cooperation projects Small Scale

2. European Cooperation projects Medium Scale

3. European Cooperation projects Large Scale
Краен рок (1-3) 23/02/2023

4. Music Moves Europe
Краен рок за 4:  12/01/2023

5. Circulation of European literary works
Краен рок за 5: 21/02/2023

Сите Повици на КЕ: https://tinyurl.com/crea-2023
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Креативна Европа- Медиуми
MEDIA компонента на Креативна Европа финансиски 
ги поддржува филмските и аудиовизуелните индустрии 
на ЕУ во развојот, дистрибуцијата и промоцијата на 
нивната работа. 
- Тоа помага да се започнат и дистрибуираат проекти 

со европска димензија и меѓународен потенцијал за 
патување надвор од националните и европските 
граници. 

- Нејзините активности за финансирање обезбедуваат 
поддршка за аудиовизуелни дела, вклучувајќи 
филмови, ТВ серии, документарни филмови, видео 
игри и извонредна содржина, како и на кината, 
фестивалите, VOD услуги и индустриските пазари.  

- Исто така, придонесува за зајакнување на 
европските таленти преку програми за обука, како и 
за развој на публиката и филмско образование.

Креативна Европа- Медиуми
Повиците МЕДИА се поделени во четири тематски 
кластери:

- Содржина: Поттикнување на соработка и иновации во 
создавањето и производството на висококвалитетни дела.
- Бизнис: Промовирање на деловни иновации, 
конкурентност, приспособливост и таленти за зајакнување 
на европската индустрија во однос на глобалните 
конкуренти.
- Публика: Зајакнување на пристапноста и видливоста на 
делата за нивната потенцијална публика преку канали за 
дистрибуција и развој на публиката.
- Политика: Поддршка на форуми за дискусија/размена на 
политики, студии и извештаи. Промовирање на активности 
за подигање на свеста.
Паралелно, МЕДИА обезбедува финансиски стимулации за 
позеленување, како и најдобрите практики за вклучување 
и рамнотежа на половите.
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Креативна Европа- Медиуми – конкурси 
Ова се отворените конкурси во компонента Медиуми на Креативна Европа: 
1. Audience Development and Film education
Краен рок за 1: 30/03/2023
2. CREA-MEDIA-2023-CODEV
Краен рок за 2: 26/04/2023
3-4. European mini-slate development
Краен рок за 3-4: 25/01/2023 и 01/06/2023
5. Video games and immersive content development
Краен рок за 5:  01/03/2023
6. European Festivals
Краен рок за 6: 09/03/2023
7. European Film Distribution
Краен рок за 7: 27/04/2023
8. Films on the Move
Краен рок за 8/ 03/03/2023

11. TV and online content
Краен рок за 11: 17/01/03/2023

10. Innovative tools and business models
Краен рок за 10: 24/01/03/2023

9. European Film sales agent
Краен рок за 9: 20/ 06/03/2023

Сите Повици на КЕ: https://tinyurl.com/crea-2023

Креативна Европа- МЕЃУСЕКТОРСКАТА нишка“
МЕЃУСЕКТОРСКАТА нишка се однесува на заедничките 
предизвици и можности на културните и креативните сектори, 
вклучително и аудио-визуелните, како што се:

Транснационална соработка во политиката: промовирање на 
знаењето за програмата и поддршка на преносливоста на 
резултатите.

Лаборатории за креативни иновации: промовирање на 
иновативни пристапи за создавање содржина, пристап, 
дистрибуција и промоција низ културните и креативните 
сектори.

Медиуми за вести: поддршка на медиумската писменост, 
квалитетно новинарство и 
медиумска слобода и плурализам.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-audfilmedu;callCode=CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-codev;callCode=CREA-MEDIA-2023-CODEV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-filmove;callCode=CREA-MEDIA-2023-FILMOVE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-tvonline;callCode=CREA-MEDIA-2023-TVONLINE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-filmsales;callCode=CREA-MEDIA-2023-FILMSALES;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://tinyurl.com/crea-2023


Подарок 5 новогодишни сесии - ден 3 12/21/2022

Проефект Иново, www.proefekt.mk 20

Креативна Европа- МЕЃУСЕКТОРСКАТА нишка-
конкурси 

1. NEWS: Journalism partnerships – Collaborations

2. NEWS: Journalism partnerships – Pluralism

Краен рок за 1-2: 27/04/2023

3. Innovation Lab
Краен рок за 3: 20/04/2023

4. NEWS - Media Literacy
Краен рок за 4: 30/03/2023

Сите Повици на КЕ: https://tinyurl.com/crea-2023

● 65 часа обука и менторска 

поддршка:
○ 19 работилници од по 3 часа за 2 

месеци

○ 7.5 часови менторска поддршка

● Договор за комплетирање на 

целосна апликација за 2+2 месеци 

● Секој учесник се води од клучниот 

принцип на работа „Активна подготвка 

на проект за грант низ учење, редовно 

учество, сопствена работа и менторска 

поддршка во текот на целиот период на 

Грант академијата“;

Зошто да се учествува во Грант Академијата ?

Од 23 јануари 2023

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-
2023
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-jourpart-collaborations;callCode=CREA-CROSS-2023-JOURPART;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-jourpart-pluralism;callCode=CREA-CROSS-2023-JOURPART;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=CREA-CROSS-2023-INNOVLAB;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-medialiteracy;callCode=CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://tinyurl.com/crea-2023
https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-2023
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● Од оние учесници и тимови кои 

напишале проект за време на Грант 

Академија, 71.4% или скоро три од 

четири проекти добиле поддршка 

за грант 

● Пријавување за зимска грант 

академија (23 јан.- 27 мар. 2023)

И уште поважна причина за 

учество

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-2023

Ви благодарам!!!

Зоран Стојковски

Проефект Иново, Мк
E-mail: zо.stojkovski@gmail.com

info@proefekt.mk,

Мобилен телефон: +389 70-355-095
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