
Projektni broj Naziv organizacije prijavitelja Naziv projektnog prijedloga
Bodovi za kvalitetu 

projektnog prijedloga

 Odobreni iznos financijske 

potpore 

2020-2-HR01-ESC21-077983
Krugovi, Centar za edukaciju, 

savjetovanje i humanitarno djelovanje
Ne čekaj pravu priliku - stvori je! 91 8.094,00 EUR

2020-2-HR01-ESC21-077939 Udruga Amazonas NVO za solidarnost! 86 6.698,00 EUR

2020-2-HR01-ESC21-077953 Savez izviđača Hrvatske Mladi za mlade 72 3.731,00 EUR

2020-2-HR01-ESC21-077933
Udruga mladih "Mladi u Europskoj 

uniji"

Traineeships Raise Awareness In 

Labour
72 2.534,00 EUR

2020-2-HR01-ESC21-077928
Udruga za obrazovanje i znanost 

"Scientia populo"
Languages connecting communities 69 12.490,00 EUR

Projektni broj Naziv organizacije prijavitelja Naziv projektnog prijedloga
Bodovi za kvalitetu 

projektnog prijedloga

 Uvjetno odobreni iznos 

financijske potpore 

// // // // //

Projektni broj Naziv organizacije prijavitelja Naziv projektnog prijedloga
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Privitak I.  Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloga te projektnih prijedloga na rezervnoj listi - aktivnost 

Stažiranje i zaposlenje, rok 7. svibnja 2020. g.

Obrazloženje odluke: Projektni prijedlozi su ispunili sve kriterije formalne prihvatljivosti, ostvaren je dostatan broj 

bodova i postoje raspoloživa sredstva za financiranje.

PROJEKTNI PRIJEDLOZI NA REZERVNOJ LISTI:

Obrazloženje odluke: Projektni prijedlozi će biti odabrani za financiranje ako se osiguraju potrebna financijska sredstva.

Obrazloženje odluke: Projektni prijedlozi nisu ostvarili dovoljan broj bodova za financiranje.

ODBIJENI PROJEKTNI PRIJEDLOZI:

ODABRANI PROJEKTNI PRIJEDLOZI:
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mr.sc. Antonija Gladović

ravnateljica 

Ukupno odobrena sredstva za aktivnost Stažiranje i Zaposlenje, rok: 

7. svibnja 2020.: 33.547,00 EUR

Obrazloženje odluke: Projektni prijedlozi nisu ostvarili minimalan broj bodova na kvaliteti.

PRIJAVITELJI KOJI SU ODUSTALI OD PROJEKTNOG PRIJEDLOGA NAKON 

PREDAJE:

Obrazloženje odluke: Projektni prijedlozi nisu ispunili kriterij(e) formalne prihvatljivosti.


