
 

Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области младих (КА152-YOU) – први 

конкурсни рок: 18. мај 2021. 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац 

пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

(ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA152-YOU-

000020153 

Think Identity and 

Employment 

Дебатни клуб 

града Ниша 
16.768,00 

2. 
2021-1-RS01-KA152-YOU-

000011544 

Bag Green - the new 

IN! 

АзБуки, Ниш 
21.890,00 

3. 

2021-1-RS01-KA152-YOU-

000008740 

YOUth for EU Green 

Deal 

Инжењери 

заштите животне 

средине, Нови 

Сад 

21.118,00 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних 

које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за 

финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право 

заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус. 

 

Пројекат на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности у области младих (КА152-

YOU) – први конкурсни рок: 18. мај 2021. 

 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 

Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац 

пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

средстава (ЕУР) за 

случај да 

финансирање 

буде могуће 

1. 
2021-1-RS01-KA152-

YOU-000011354 

Magic Journey with 

Youth Hero(in)es 
Светлост, Шабац 25.814,00 

 

 

 

 

 



Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника (КА153-YOU) – 

први конкурсни рок: 18. мај 2021. 

 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 
пројектне 

пријаве 

Одобрени 
износ 
(ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-
KA153-YOU-
000009121 

Unmasking youth mental health - the 
psychological consequences of a 

pandemic and how to deal with them 
through the everyday practice of 

youth work 

Група “Хајде 
да...”, Београд 

24.043,00 

2. 
2021-1-RS01-
KA153-YOU-
000020905 

Cyber Youth Workers 
БалканИДЕА , 

Нови Сад 
22.011,00 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних 

које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за 

финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право 

заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус. 

 

Пројекат на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника 

(КА153-YOU) – први конкурсни рок: 18. мај 2021. 

 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 
средстава (ЕУР) за 

случај да 
финансирање буде 

могуће 

1. 
2021-1-RS01-KA153-

YOU-000021060 
Design Your 

Future 
Вега омладински 
центар, Београд 

19.175,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пројекат одабран за финансирање: пројекти за активно учешће младих (КА154-YOU) – први 

конкурсни рок: 18. мај 2021. 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац 

пројектне пријаве 
Одобрени износ 

(ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA154-YOU-

000008399 

Лесковац по 
мери младих / 
Youth tailored 

Leskovac 

Тим 42, Лесковац 11.160,00 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних 

које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за 

финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право 

заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус. 

 


