
Пројекти одабрани за финансирање: партнерства за сарадњу у области општег образовања 

(КА220-SCH) – први конкурсни рок: 21. мај 2021. 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 

пројектне пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA220-

SCH-000034462 

Добре апликације за 

образовање 

ОШ "Антон Скала", 

Београд 
206.662,80 

2. 
2021-1-RS01-KA220-

SCH-000027799 

Развој компетенција 

рефлексивних практичара-ки за 

транзиционе процесе између 

вртића и школе 

Тренинг центар 

"Кочевски", Нови 

Сад 

101.618,00 

3. 
2021-1-RS01-KA220-

SCH-000030287 

Out and About - Developing 

Functional Knowledge through 

Outdoor Learning 

ОШ "Олга 

Милошевић", 

Смедеревска 

Паланка 

106.309,00 

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. 

 

Пројекти на резервној листи: партнерства за сарадњу у области општег образовања (КА220-

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-KA220-

SCH-000027947 

Building Gender 

Equality from the Start 

Удружење грађана 

“Помоћ деци”, 

Београд 

121.079,00 

2. 
2021-1-RS01-KA220-

SCH-000027876 

Heritage: Our Passport 

for the Future 

ОШ "Васа Чарапић", 

Београд 
216.809,00 

3. 
2021-1-RS01-KA220-

SCH-000032689 

COLLABORATION 

MATTERS - ''Design-

thinking'' mindset in 

classroom 

Гимназија 

"Светозар 

Марковић", Ниш 

123.730,00 

 

 

 

 



Пројекти одабрани за финансирање: партнерства за сарадњу у области стручног образовања 

и обука (КА220-VET) – први конкурсни рок: 21. мај 2021. 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA220-

VET-000028203 
Векторски свет 

Школа за дизајн 

текстила и коже, Нови 

Пазар 

110.525,00 

2. 
2021-1-RS01-KA220-

VET-000028060 

Enhancing Skills for 

Sustainable and Eco-

Friendly Tourism 

Академија струковних 

студија Јужна Србија, 

Лесковац 

171.395,00 

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. 

 

Пројекти одабрани за финансирање: партнерства за сарадњу у области образовања одраслих 

(КА220-ADU) – први конкурсни рок: 21. мај 2021. 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 

Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA220-

ADU-000033661 

Women Integration 

through Digital 

Entrepreneurship 

Регионална агенција за 

економски развој 

Шумадије и Поморавља, 

Крагујевац 

141.901,00 

2. 
2021-1-RS01-KA220-

ADU-000028364 

Art of voices- art as a 

medium of support for 

voice hearers and other 

mental health care 

users 

Удружење “Простор", 

Београд 
128.490,00 

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: партнерства за сарадњу у области образовања одраслих (КА220-

ADU) – 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-KA220-ADU-

000033803 

Blended Learning for 

Language Upskilling 

Агенција “Blackbird”, 

Васојевић Љубомир, 

предузетник, Чачак 

156.160,00 

 

Пројекат одабран за финансирање: партнерства за сарадњу у области младих (КА220-YOU) – 

први конкурсни рок: 21. мај 2021. 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 

Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени износ 

(ЕУР) 

1. 
2021-1-RS01-KA220-

YOU-000029459 

DIVERSITY 

REVOLUTION: From 

value to practice 

Центар за позитиван 

развој деце и омладине, 

Београд 

100.869,00 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пројекти одабрани за финансирање: партнерства за сарадњу у области високог образовања 

(КА220-HED) – први конкурсни рок: 21. мај 2021. 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 

пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

1. 

2021-1-RS01-

KA220-HED-

000032129 

Steering Transition and Advancement of 

Tertiary Underrepresented Students 

Висока школа 

струковних 

студија за 

образовање 

васпитача, 

Вршац 

193.276,00 

2. 

2021-1-RS01-

KA220-HED-

000032054 

From digital technology to educational 

tools: Improving the quality of active 

learning and teaching in the online and 

hybrid environment in applied 

disciplines of agricultural sciences 

Универзитет у 

Београду 
162.973,00 

3. 

2021-1-RS01-

KA220-HED-

000032204 

Enhancing digital and psychological 

resilience through peer networking in 

the online environment in times of 

crises 

Универзитет у 

Крагујевцу 
184.438,00 

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. 

 

Пројекти на резервној листи: партнерства за сарадњу у области високог образовања (КА220-

HED) – 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-KA220-HED-

000027585 

Developing Guidelines for the 

implementation of micro-

credentials in higher education 

Универзитет у 

Београду 
203.915,00 

2. 
2021-1-RS01-KA220-HED-

000032217 

Strengthening Women 

Empowerment in Industry 4.0 

through Digital 

Entrepreneurship Education 

Универзитет у 

Нишу 
168.467,00 

 


