KLASA: 605-47/20-02/71
URBROJ: 359-08/3-21-7
Zagreb, 2. veljače 2021. 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 BR. 1
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u
okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+
– Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti
unutar programskih zemalja (KA103), rok 11. veljače 2020. godine

Čl. 1.
Dana 23. travnja 2020. g. donesena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne
prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program
Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti
unutar programskih zemalja (KA103), rok 11. veljače 2020. godine, KLASA: 605-47/2002/71, URBROJ: 359-08/4-20-2 (dalje u tekstu: osnovna odluka) temeljem koje je ukupan
dodijeljeni iznos za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) iznosio
10.648.192,00 EUR (slovima: desetmilijunašestočetrdesetosamtisućastodevedesetdva
eura).
Čl. 2.
Mijenja se čl. 1. osnovne Odluke, na način da se ukupan iznos financijske potpore za
projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program
Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti
unutar programskih zemalja (KA103), rok 11. veljače 2020. godine umanjuje za:
1.345.998,00 EUR
(slovima: milijuntristočetrdesetpettisućadevetstodevedesetosam eura)
tako da sad ukupan iznos za navedenu aktivnost iznosi 9.302.194,00 EUR (slovima:
devetmilijunatristodvijetisućestodevedestčetiri eura)
Sukladno navedenom popis prijavitelja kojima se dodjeljuje financijska potpora
zamjenjuje se popisom koji sadrži nove iznose odobrene financijske potpore (Privitak 1)
priloženim ovoj Odluci o izmjeni i dopuni.

Čl. 3.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke konačna je i stupa na snagu danom donošenja.
Sve ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi.
Obrazloženje
Na temelju apsorpcije financijskih sredstava i stanja prijavljenog tijekom podnošenja
privremenih izvješća, devet korisničkih visokih učilišta zatražilo je umanjenje dodijeljene
i ugovorene financijske potpore čime je ukupan iznos financijske potpore umanjen za
1.345.998,00 EUR. Prijavljena su umanjenja po svim stavkama a to su SMS (mobilnost
studenata u svrhu studija), SMP (mobilnost studenata u svrhu stručne prakse), STA
(mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja), STT (mobilnost (ne)nastavnog
osoblja u svrhu osposobljavanja) i OS (Potpora za organizaciju) na sljedeći način:
Sveučilište u Rijeci ukupno 100.000,00 EUR (SMS), Tehničko veleučilište u Zagrebu
ukupno 102.350,00 EUR (SMS, STA, STT i OS), Sveučilište u Zagrebu 740.000,00 EUR
(SMS i SMP), Sveučilište u Splitu 200.000,00 EUR (SMS, STA i STT), Zagrebačaka škola
ekonomije i managementa 25.360,00 EUR (SMS), Sveučilište u Zadru 102.128,80 EUR
(SMS, SMP, STA i STT), Veleučilište u Bjelovaru 19.980,00 EUR (SMS i SMP),
Sveučilište u Dubrovniku 22.470,00 EUR (SMS, SMP, STA i STT) i Sveučilište VERN
33.709,20 EUR (SMS i OS). Sukladno navedenom odlučeno je kao u izrijeci ove odluke.
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: Ivana Kovačić
Provjerio: Tomislav Fresl

Privitak:
1. Popis prihvaćenih projektnih prijedloga s pripadajućim iznosima za financiranje u okviru
Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+ – Ključna
aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih
zemalja (KA103), rok 11. veljače 2020. godine (nakon privremenih izvješća)

Dostaviti:
1) Projektni dosjei
2) Kontakt osobama za program Erasmus + u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

