
Пројекат одабран за финансирање: мала партнерства у области општег образовања са 
траженим износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-SCH) – први конкурсни 
рок: 21. мај 2021. 
 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац пројектне 

пријаве 
Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA210-SCH-

000032379 

Inclusion through 
social skills for 

learners with autism 
and intellectual 

impairments 

ОШ “Милоје 
Павловић", Београд 

30.000,00 

 
 
Пројекат одабран за финансирање: мала партнерства у области општег образовања са 
траженим износом бесповратних средстава 60,000.00 ЕУР (КА210-SCH) – први конкурсни 
рок: 21. 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-KA210-SCH-

000031434 
L’art à l’école 

ОШ "Херој Иван 
Мукер", Смедеревска 

Паланка 
60.000,00 

 
 
Пројекти одабрани за финансирање: мала партнерства у области стручног образовања и 
обука са траженим износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-VET) – први 
конкурсни рок: 21. мај 2021. 
 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац 

пројектне пријаве 
Одобрени износ 

(ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA210-VET-

000029420 
EcoTourism 

Средња школа "Др 
Ђорђе Натошевић", 

Инђија 
30.000,00 

2. 
2021-1-RS01-KA210-VET-

000034573 
Digitalna magija 

kuvastva 

Економско -
трговинска школа, 

Смедерево 
30.000,00 

 
 
 
 



Пројекти одабрани за финансирање: мала партнерства у области стручног образовања и 
обука са траженим износом бесповратних средстава 60,000.00 ЕУР (КА210-VET) – први 
конкурсни рок: 21. мај 2021. 
 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац 

пројектне пријаве 
Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA210-

VET-000034541 

EASY CHECK (new 
technologies in learning - 

new way of thinking) 

“Техноарт Београд", 
школа за машинство 
и уметничке занате, 

Београд 

60.000,00 

2. 
2021-1-RS01-KA210-

VET-000032909 

Стицање нових знања и 
искуства на примерима 

добре праксе - 
едукација ученика 
уобласти средње 

стручног образовања 
пољопривредних 

школа 

Биотехнолошка 
школа "Шуматовац", 

Алексинац 
60.000,00 

 
Пројекaт одабран за финансирање: мала партнерства у области образовања одраслих са 
траженим износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-ADU) – први конкурсни 
рок: 21. мај 2021. 
 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац 

пројектне пријаве 
Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA210-

ADU-000027368 

Distance Learning 
Platform for the 

MSMEs and 
Entrepreneurs 

Glenfield Training 
and Consulting d.o.o., 
Чукарица, Београд 

30.000,00 

 
Пројекат одабран за финансирање: мала партнерства у области младих са траженим 
износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-YOU) – први конкурсни рок: 21. мај 
2021. 
 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 
пројектне пријаве 

Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA210-

YOU-000033908 

REthink your health -
Increasing awareness of 

importance of reproductive 
health among youth 

Удружење "Шанса за 
родитељство", 

Београд 
30.000,00 

 
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. 


