
Пројекти одабрани за финансирање: мала партнерства у области општег образовања 
са траженим износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-SCH) – други 
конкурсни рок 5. новембар 2021.  
 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац пројектне 
пријаве 

Одобрени износ 
(ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-KA210-

SCH-000048707 
Немају све учионице 

четири зида 
ОШ „Стеван Јаковљевић“, 

Параћин 
30.000,00 

2. 
2021-2-RS01-KA210-

SCH-000048967 
Упознај ме да би ме научио 

Школа са домом за 
ученике оштећеног слуха 

и говора „11.мај“, 
Јагодина 

30.000,00 

3. 
2021-2-RS01-KA210-

SCH-000048426 
Culture of remembrance - 
,,Us and them, before us'' 

Трећа београдска 
гимназија 

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. 
 
Пројекат одабран за финансирање: мала партнерства у области општег образовања са 
траженим износом бесповратних средстава 60,000.00 ЕУР (КА210-SCH) – други 
конкурсни рок 5. новембар 2021.  
 

Бр.  Број пројектне пријаве  
Назив пројектне 

пријаве  
Подносилац пројектне 

пријаве  
Одобрени износ 
средстава (ЕУР)   

1.  

2021-2-RS01-KA210-SCH- 
000051259  

Computer 
supported Math 

teaching  

Гимназија „Јован 
Јовановић Змај“, Нови 

Сад  
60.000,00  

 
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. 
 
Пројекти одабрани за финансирање: мала партнерства у области стручног образовања 
и обука са траженим износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-VET) – 
други конкурсни рок 5. новембар 2021.  
 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 

Подносилац 

пројектне пријаве 

Одобрени износ 

(ЕУР) 

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

000048636 

Учимо кроз рад у 

школи и припремамо 

се за рад у привреди 

Економско-

угоститељска школа 

„Вук Караџић“, 

Велика Плана 

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. 
 
Пројекaт одабран за финансирање: мала партнерства у области образовања одраслих 
са траженим износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-ADU) – други 
конкурсни рок 5. новембар 2021.  
 

Бр. Број пројектне пријаве 
Назив пројектне 

пријаве 
Подносилац пројектне 

пријаве 
Одобрени износ 

(ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-KA210-

ADU-000048909 
Дигитални затвори 

Школа за основно 
образовање одраслих, 

Сомбор 
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. 
 
Пројекaт одабран за финансирање: мала партнерства у области образовања одраслих 
са траженим износом бесповратних средстава 60,000.00 ЕУР (КА210-ADU) – други 
конкурсни рок 5. новембар 2021.  
 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 
пројектне пријаве 

Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-KA210-

ADU-000050363 

‘’Turning Digital’’ - building 
sustainable adult e-learning 

system working towards 
providing beneficiaries 
opportunity for skills 

development 

Удружење грађана 
„Business Innovation 
Programs“, Београд 

60.000,00 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



Пројекат одабран за финансирање: мала партнерства у области младих са траженим 
износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-YOU) – други конкурсни рок 5. 
новембар 2021.  
 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 
пројектне пријаве 

Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-
KA210-YOU-
000049976 

Развој капацитета младих и 
омладинских организација за 

дигитални грађански активизам - 
#Digitizam 

Унија 
средњошколаца 
Србије, 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. 
 
Пројекат одабран за финансирање: партнерства за сарадњу у области младих (КА220-
YOU) – други конкурсни рок 5. новембар 2021.  
 

Бр. 
Број пројектне 

пријаве 
Назив пројектне пријаве 

Подносилац 
пројектне пријаве 

Одобрени 
износ (ЕУР) 

1. 
2021-2-RS01-
KA220-YOU-
000051351 

Measuring impact in youth work- mission 
(im)possible! 

Национална 
асоцијација 

практичара/-ки 
омладинског рада 
(НАПОР), Нови Сад 

116,877.00 

 
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. 
 


