
 

 

KLASA: 605-34/20-01/4 

URBROJ: 359-09/2-20 

 

Zagreb, 17. srpnja 2020. godine 

 

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne 

novine br. 121/17) i članka 20. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, 

ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu: Agencija), mr. sc. 

Antonija Gladović donosi sljedeću 

ODLUKU 

o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu u okviru Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga za 2020. g. za program Europske snage solidarnosti – za aktivnosti 

Volonterski projekti, Volonterska partnerstva te Stažiranje i zaposlenje,  

rok 7. svibnja 2020. godine  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se ukupan broj licenci za mrežnu jezičnu potporu za Europske 

snage solidarnosti – za aktivnosti Volonterski projekti te Stažiranje i zaposlenje u okviru 

Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2020. 

g., rok 7. svibnja 2020. g., za one korisnike kojima je dodijeljena financijska potpora, 

odnosno kojima su raspodijeljene licence (Privitak 1). 

 

Članak 2. 

Europska je komisija Agenciji za mobilnost i programe EU 27. veljače 2020. godine 

dodijelila 397 licenci za mrežnu jezičnu procjenu i 397 licenci za mrežne jezične tečajeve 

kako bi podržala program Europskih snaga solidarnosti u području mladih. U skladu s tim, 

Agencija u okviru Natječaja 2020. za područje mladih raspolaže s 397 licenci za mrežnu 

jezičnu procjenu i 397 licenci za mrežne jezične tečajeve.  

Članak 3. 

Ovom Odlukom dodjeljuje se 43 licenca za mrežnu jezičnu procjenu i 17 licenci za mrežni 

jezični tečaj.  

Licence za mrežnu jezičnu procjenu dodjeljuju se svim sudionicima prekograničnih 

mobilnosti mladih u trajanju dužem od 2 mjeseca u okviru Europskih snaga solidarnosti za 

aktivnosti Volontiranje (Volonterski projekti i Volonterska partnerstva) te Stažiranje i 

zaposlenje (izuzev izvornim govornicima), koji će se koristiti jednim od jezika navedenih u 

članku 4. kao glavnim jezikom volontiranja, stažiranja i zaposlenja te koji su licencu 

zatražili.  

 



 

 

Svi sudionici mobilnosti dužni su provesti mrežnu jezičnu procjenu prije početka razdoblja 

mobilnosti kao obvezan dio svoje mobilnosti. 

 

Članak 4. 

 

Mrežna jezična potpora obuhvaća mrežnu jezičnu procjenu i mrežne jezične tečajeve za 

jezike koji su dostupni u sustavu za mrežnu jezičnu potporu Europske komisije. 

 

Članak 5. 

 

Sastavni i neizostavni dio ove Odluke je Privitak I – Popis korisnika projekata Europske 

snage solidarnosti – aktivnosti Volonterski projekti, Volonerska partnerstva te Stažiranje i 

zaposlenje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Europske snage 

solidarnosti za 2020. g., rok 7. svibnja 2020. g., s pripadajućim brojem dodijeljenih licenci 

za mrežnu jezičnu potporu.  

 

Članak 6. 

Svi korisnici iz Privitka I bit će pojedinačno obaviješteni pisanim putem o rezultatima 

evaluacije projektnog prijedloga najkasnije 2 tjedna od objave ove Odluke na mrežnoj 

stranici Agencije - www.europskesnagesolidarnosti.hr.  

Članak 7. 

Ova je Odluka konačna i stupa na snagu danom donošenja. 

 

RAVNATELJICA 

 
mr. sc. Antonija Gladović 

 

 

 

Pripremila: Danijela Bočvarov 

Provjerile: Božena Lukač i Katarina Brajdić 

Privitak: 

1. Popis korisnika projekata Europske snage solidarnosti – aktivnosti Volonterski projekti, 

Volonterska partnerstva te Stažiranje i zaposlenje u okviru poziva na dostavu projektnih 

prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2020. g., rok 7. svibnja 2020., s 

pripadajućim brojem dodijeljenih licenci za mrežnu jezičnu potporu. 

Dostaviti: 

1. Projektni dosjei  

2. Kontakt osobi za program Europske snage solidarnosti u Ministarstvu za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku 

http://www.europskesnagesolidarnosti.hr/

