
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области образовања одраслих 

(КА122-ADU) – други конкурсни рок: 5. октобар 2021.  

Бр. Број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве 
Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-KA122-

ADU-000041741 
Professional ROMevolution 

Школа за основно 

образовање одраслих 

“Бранко Пешић”, 

Београд 

11.875,00 

2. 
2021-2-RS01-KA122-

ADU-000041712 

ИКТ (информационо 

комуникационе технологије) 

модели наставе у 

образовању одраслих 

Основна школа за 

образовање одраслих, 

Чачак 

12,810.00 

 

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: пројекти мобилности у области младих (КА152-YOU) – 

други конкурсни рок: 5. октобар 2021 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

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

000040691 
Balkaniti 

Удружење „Дечији центар“, 

Зајечар 
23.060,00  

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

000038849 

Youth against Plastic 

Empire! 

Удружење „Инжењери 

заштите животне средине“, 

Нови Сад 

21.670,00  

3. 
2021-2-RS01-KA152-YOU-

000040579 
Ekoloyality Организација „Navissos“, Ниш 21.088,00  

 

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 одабран за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника (КА153-YOU) 

– други конкурсни рок: 5. октобар 2021 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац пројектне 

пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

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

000039064 

Youth Against 

Disinformation 

Организација „Новосадска 

новинарска школа”, Нови 

Сад 

9.856.00  

 

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

конкурсни рок: 5. октобар 2021 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 

Назив пројектне 

пријаве  
Подносилац пројектне пријаве 

Одобрени 

износ (ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-KA154-

YOU-000040861 

Добар Савет злата 

вреди 

Организација „Центар за културу и 

образовање“, Сонта 
16.356,00  

2. 
2021-2-RS01-KA154-

YOU-000040641 

ЕУпитник - Дијалог са 

младима 

„Кровна организација младих 

Србије“, Београд 
23.650,00  

 

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. 

 


