
 

 

Klasa: 605-02/11-02/5 
Ur. broj: 251-359-03/11/5 
 

                                                        Zagreb, 15. srpnja 2011. godine 

Na temelju Članka 20. Statuta Agencije za mobilnost i programe EU te Vodiča za 
Nacionalne agencije za provedbu programa Mladi na djelu, čl. 3.6.2.1., ravnateljica 
Agencije za mobilnost i programe EU, Tina Šarić, prof. donosi sljedeću 

 
 

ODLUKU 

o dodjeli financijske potpore za projekte programa Mladi na djelu, 

podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU  

 Rok 1. lipnja 2011. godine (R3) 

 

Čl.1. 

Ovom Odlukom određuje se ukupan iznos financijske potpore za projekte programa 
Mladi na djelu, podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU, na 
roku 1. lipnja 2011. godine (R3) u iznosu od: 

27.053,00 EUR (slovima: dvadesetsedamtisućapedesettri eura). 

Čl.2. 

Isplata gore navedenog iznosa u eurima izvršit će se u kunskoj protuvrijednosti prema 
tečaju poslovne banke Agencije na dan isplate u roku od 45 dana nakon potpisivanja 
ugovora s korisnikom, na račune odobrenih prijavitelja projekata sukladno odobrenim 
iznosima financijskih potpora iz ove Odluke. 

Čl.3. 

Sve pristigle prijave su prošle postupak provjere formalnih kriterija sukladno 
Programskom vodiču za 2011. godinu. 
 

Čl.4. 

Prijave koje su zadovoljile formalne kriterije prošle su postupak ocjenjivanja uzevši u 
obzir kriterije navedene u Programskom vodiču za 2011. godinu i Nacionalnim 
prioritetima i dodatnim pravilima za 2011. godinu. 

Čl.5. 

Sredstva za dodjelu financijske potpore iz čl.1 ove Odluke Europska komisija uplaćuje 
na račun Agencije te se djelomično osiguravaju iz pretpristupnog fonda IPA, a 
djelomično iz državnog proračuna. 



 

 

Čl.6. 

Lista projekata za financiranje zajedno sa sažetcima projekata i odobrenim iznosom 
financijske potpore nalazi se u Privitku I. ove Odluke te čini njezin sastavni dio. 

 
Čl. 7. 

 
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. Sve naknadne izmjene 
ove Odluke uslijed mogućih financiranja projekata na rezervnoj listi regulirat će se 
njenim dodatkom.  

           
 

Tina Šarić  
 

Ravnateljica 
 
 
 
 
 
 
Privitak I.: Lista projekata (R3 2011) sa sažetcima i konačnim iznosom financijske potpore – podakcija 
3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU 
 
 
Dostaviti: 
 
a) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Marija Galović 
b) Odjel za program Mladi na djelu 
 
 
Pripremio: Davor Pavičić 
 
Odobrila: Sanja Živoder 


