
 

 

  
KLASA: 605-44/20-01/4 
URBROJ: 359-05/2-20-2 
  
Zagreb, 17. srpnja 2020. godine 

 

Na temelju odredbi Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne 

novine br. 121/17), odredbi Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a u 

skladu s odredbama Vodiča za nacionalne agencije koje provode program Erasmus+ i 

Europske snage solidarnosti ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije 

(u daljnjem tekstu: Agencija), mr. sc. Antonija Gladović donosi sljedeću 

ODLUKU 

o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga za 2020 g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Školska 

partnerstva (KA229) za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 23. travnja 2020. 

godine  

 

Čl. 1. 

Ovom Odlukom određuje se ukupan iznos financijske potpore za projektne prijedloge za 

Ključnu aktivnost 2: Školska partnerstva (KA229) za područje odgoja i općeg obrazovanja u 

okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2020. g., rok 23. 

travnja 2020. godine: 

2.191.680,00 EUR (slovima: dvamilijunastodevedesetjednatisućašestoosamdeset 

eura) 

kao i popis prijavitelja kojima se dodjeljuje financijska potpora te iznos odobrene financijske 

potpore (Privitak 1). 

Najraniji mogući početak aktivnosti za sve prihvaćene projektne prijedloge jest 1. rujna 

2020. godine. 

Čl. 2. 

Svi pristigli projektni prijedlozi prošli su postupak provjere formalne prihvatljivosti u skladu s 

Vodičem kroz program Erasmus+ objavljenim na mrežnoj stranici Agencije: 

www.mobilnost.hr.  

 

Čl. 3. 

Sve prijave koje zadovoljavaju kriterije formalne prihvatljivosti ocijenjene su prema 

utvrđenim kriterijima navedenim u Vodiču kroz program Erasmus+ i Europske snage 

solidarnosti. U skladu s rang-listom prijava koja je izrađena na temelju provjere kriterija 

http://www.mobilnost.hr/


 

 

formalne prihvatljivosti prijava i zbroja ostvarenih bodova u postupku vrednovanja kvalitete 

te uzevši u obzir dostupan proračun u 2020. godini za Ključnu aktivnost 2 za područje 

odgoja i općeg obrazovanja, članovi Ocjenjivačkog odbora, imenovani Odlukom ravnateljice 

Agencije (KLASA: 605-44/20-01/2 i URBROJ: 359-05/4-20-1), u skladu s Vodičem za 

Nacionalne agencije za provedbu programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti i 

Pravilnikom o radu ocjenjivačkog odbora za izradu prijedloga financijske potpore za 

program Erasmus+ i program Europske snage solidarnosti, donijeli su prijedlog o dodjeli 

financijske potpore.  

Ravnateljica Agencije mr. sc. Antonija Gladović razmotrila je prijedlog Ocjenjivačkog 

odbora u skladu s postupkom opisanim u Vodiču za nacionalne agencije koje provode 

program Erasmus+ i Europske snage solidarnosti te Pravilnikom o radu ocjenjivačkog 

odbora za izradu prijedloga financijske potpore za program Erasmus+ i program Europske 

snage solidarnosti te ga je u cijelosti prihvatila i u skladu s tim donijela predmetnu Odluku. 

Čl. 4. 

Sastavni i neizostavni dio ove Odluke je Privitak 1. – Popis prihvaćenih i odbijenih 

projektnih prijedloga te projektnih prijedloga na rezervnoj listi.  

Čl. 5. 

Svi prijavitelji iz Privitka 1 bit će pojedinačno obaviješteni pismenim putem o rezultatima 

evaluacije projektnog prijedloga najkasnije do 31. kolovoza 2020. 

Čl.6. 

Ova je Odluka konačna i stupa na snagu danom donošenja. Sve naknadne izmjene ove 

Odluke zbog mogućih financiranja projektnih prijedloga na rezervnoj listi regulirat će se 

njezinim dodatkom. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove je Odluke moguće podnijeti žalbu. Žalba se podnosi 

pismenim putem, preporučenom poštom na adresu Agencije za mobilnost i programe EU, 

Frankopanska 26, 10000 Zagreb. Žalba se podnosi najkasnije 30 kalendarskih dana od 

objave ove Odluke na mrežnim stranicama Agencije. Žalbu može podnijeti isključivo 

zakonski predstavnik prijavitelja. Žalba mora sadržavati sljedeće sastojke: naziv (ime) 

žalitelja, naznaku akta protiv kojeg se žalba podnosi, obrazloženje žalbe i potpis ovlaštene 

osobe. Svaka žalba koju je izjavila neovlaštena osoba, koja ne sadržava sve navedene 

sastojke ili je dostavljena izvan roka bit će odbačena. 

 

RAVNATELJICA 

 
mr. sc. Antonija Gladović 

 



 

 

 

Pripremila: Maja Tivanovac 

Provjerila: Ivana Puljiz 

 

 

Privitak: 

1. Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloga te projektnih prijedloga na rezervnoj listi – 

Ključna aktivnost 2: Školska partnerstva (KA229) za područje odgoja i općeg obrazovanja, 

rok 23.4.2020. g. 

Dostaviti: 

1) Projektni dosjei  

2) Kontakt osobama za program Erasmus + u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

 

 


