
 

 

 

 
KLASA: 605-34/22-01/2 
URBROJ: 359-09/2-22-10 
  
Zagreb, 6. lipnja 2022. 

 

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije 
(Narodne novine 121/17) i članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe 
Europske unije te Poziva na podnošenje prijedloga 2022. – EAC/A10/2021 Program 
Europske snage solidarnosti (dalje u tekstu: Poziv na podnošenje prijedloga za 2022. 
za program Europske snage solidarnosti), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora, 
osnovanog na temelju Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora, KLASA: 605-
34/21-01/1, URBROJ: 359-09/1-21-1, od 27.7.2021., ravnateljica Agencije za 
mobilnost i programe Europske unije mr. sc. Antonija Gladović donijela je  

 

ODLUKU 

o dodjeli bespovratnih sredstava za zahtjeve za financiranje 

u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2022. za program Europske snage 

solidarnosti – volonterski projekti, rok 23. veljače 2022.  

 

Članak 1. 

Za zahtjeve za financiranje volonterskih projekata (ESC51) u okviru Poziva na 

podnošenje prijedloga za 2022. program Europske snage solidarnosti, rok 23. veljače 

2022. dodjeljuju se bespovratna sredstava u ukupnom iznosu: 

1.365.950,00 EUR  

(slovima: milijuntristošezdesetpettisućadevetstopedeseteura) 

Članak 2. 

Bespovratna sredstva iz članka 1. ove Odluke dodjeljuju se podnositeljima zahtjeva za 

financiranje koji se nalaze na popisu prihvaćenih zahtjeva za financiranje u Prilogu I. 

Popis prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za financiranje - volonterski projekti, rok 23. 

veljače 2022.g. (dalje u tekstu: Prilog I.) koji čini sastavni dio ove Odluke. 

Podnositeljima prihvaćenih zahtjeva za financiranje dodjeljuju se bespovratna 

sredstva u iznosu koji im je odobren u Prilogu I. 

Najraniji mogući početak aktivnosti za sve zahtjeve za financiranje iz stavka 1. ovog 

članka jest 1. lipnja 2022.  

S podnositeljima zahtjeva za financiranje iz stavka 1. ovog članka Agencija će sklopiti 

ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim će se definirati namjena dodijeljenih 

projektnih sredstava. 



 

 

Članak 3. 

Svi podnositelji zahtjeva za financiranje iz Priloga I. obavijestit će se pojedinačno o 

rezultatima dodjele putem elektroničke pošte, najkasnije dva tjedna od objave ove 

Odluke na mrežnoj stranici www.europskesnagesolidarnosti.hr. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

RAVNATELJICA 
 

 
mr. sc. Antonija Gladović 

 

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke moguće je podnijeti prigovor u roku 30 

kalendarskih dana od dana primitka Obavijesti o rezultatima poziva. Prigovor može 

podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja zahtjeva za financiranje u 

pisanom obliku Agenciji za mobilnost i programe EU, na jedan od sljedećih načina: 

neposredno, preporučenom poštom na adresu Agencija za mobilnost i programe EU, 

Frankopanska 26, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: 

prigovori@ampeu.hr. O prigovoru odlučuje ravnatelj Agencije za mobilnost i programe 

Europske unije, na prijedlog Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima. Prigovor ne 

odgađa izvršenje Odluke. 

 

 

Prilog: 

1. Popis prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za financiranje – volonterski projekti, rok 23.veljače 

2022. g.  

 

 

Dostaviti: 

1. Podnositeljima zahtjeva za financiranje 

2. Odjelu za Europske snage solidarnosti  

3. Odjelu za projektne financije 

4. Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU projekata 

5. Odjelu za analizu, evaluaciju i diseminaciju rezultata programa EU 

6. Kontakt osobama za program Europske snage solidarnosti u Središnjem državnom 

uredu za demografiju i mlade 

 

 

http://www.europskesnagesolidarnosti.hr/

