
Пројекти одабрани за финансирање у области општег образовања 

Фондација Темпус објављује резултате одабира КА2 пројеката из првог конкурсног рока – 23. март 
2022. године (EAC/A09/2021). 

Пројекат одабран за финансирање: мала партнерства у области општег образовања са траженим 
износом бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-SCH) 

Бр.  Број пројектне 
пријаве  Назив пројектне пријаве  Подносилац пројектне 

пријаве  
Одобрени износ 

(ЕУР)  

1.  2022-1-RS01-KA210-
SCH-000083826  

Competences as a solution 
to global problems  

Удружење „Едукативни 
центар Облак Жирафа“, 

Београд  
30.000,00  

Пројекат на резервној листи: мала партнерства у области општег образовања са траженим износом 
бесповратних средстава 30,000.00 ЕУР (КА210-SCH) 

Бр.  Број пројектне 
пријаве  Назив пројектне пријаве  Подносилац 

пројектне пријаве  

Одобрени износ средстава 
(ЕУР) за случај да 

финансирање буде могуће  

1.  2022-1-RS01-KA210-
SCH-000082004  

Innovative Approaches in 
Education!  

XII београдска 
гимназија  30.000,00  

Пројекти одабрани за финансирање: мала партнерства у области општег образовања са траженим 
износом бесповратних средстава 60,000.00 ЕУР (КА210-SCH) 

Бр.  Број пројектне 
пријаве  Назив пројектне пријаве  Подносилац 

пројектне пријаве  
Одобрени износ 

(ЕУР)  

1.  2022-1-RS01-KA210-
SCH-000083390  

S-Team: Социјална инклузија уз 
помоћ животиња  

ОШ „Душан 
Дугалић“, Београд  60.000,00  

2.  2022-1-RS01-KA210-
SCH-000084726  

Бициклом у здравију и 
зеленију будућност  

Гимназија, 
Младеновац  60.000,00  

Пројекат на резервној листи: мала партнерства у области општег образовања са траженим износом 
бесповратних средстава 60,000.00 ЕУР (КА210-SCH) 

Бр.  Број пројектне 
пријаве  

Назив пројектне 
пријаве  

Подносилац пројектне 
пријаве  

Одобрени износ 
средстава (ЕУР) за 

случај да финансирање 
буде могуће  

1.  2022-1-RS01-KA210-
SCH-000084217  

Drop-out Overcoming to 
Goal-oriented 

Empowerment Training  

„Лингва клуб“ удружење за 
промоцију језика и 

интеркултуралности, 
Књажевац   

60.000,00  

 



Пројекти одабрани за финансирање: партнерства за сарадњу у области општег образовања са 
траженим износом бесповратних средстава 120,000.00 ЕУР (КА220-SCH) 

Бр.  Број пројектне 
пријаве  Назив пројектне пријаве  Подносилац пројектне 

пријаве  
Одобрени износ 

(ЕУР)  

1.  2022-1-RS01-KA220-
SCH-000085663  

The Curious and Flourishing 
Schools - Positive Education in 

Building of Character Strengths 
and Virtues  

Удружење „Институт за 
позитивну психологију“, 

Нови Сад  
120.000,00  

2.  2022-1-RS01-KA220-
SCH-000088133  

How to strengthen the resilience 
and mental well-being of 
adolescents in the school 

environment  

Музичка школа „Стеван 
Христић“, Крушевац  120.000,00  

 

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. 

 


