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• Preduvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ je registracija 
prijavitelja na URF portalu (Unique Registration Facility)  
 

• Za pristup portalu potreban je ECAS račun  (European Commission 
Authentication Service) 
 
• upute za otvaranje ECAS računa 
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http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1389948514_ECAS_prirucnik.pdf
http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1389948514_ECAS_prirucnik.pdf


   

 

 



   

 

 

 
 

• registracija prijavitelja na URF portalu (Unique Registration Facility) : 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal 
 
• putem ECAS korisničkog imena i lozinke 

 
• Upute za registraciju 
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• Tijekom registracije odnosno najkasnije do trenutka podnošenja prijave 
potrebno je dodati obrasce o : 
•  Pravnoj osobi 

i 
• Financijskoj identifikaciji 

 
• Ukoliko zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a 

prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i 
gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu 
 

• Završetkom registracije svakoj ustanovi će se dodijeliti PIC broj  
(Personal Identification Code) koji ćete upisati u prijavnom obrascu  
 

• Upute za registraciju, upute za otvaranje ECAS računa i navedeni obrasci 
objavljeni su na AMPEU mrežnim stranicama: 
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=836  
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=836
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http://www.mobilnost.hr/index.php?id=836
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=836
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Kako se prijaviti? 
 

• Popuniti i poslati elektronički prijavni obrazac 
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Usklađenost s kriterijima Programa 
Kako se prijaviti? 

• Kriterij formalne prihvatljivosti 
• vrsta projekta i trajanje, ciljna skupina (broj  i tip sudionika…), rokovi za 

predaju… 
 

• Kriterij isključenja 
npr. stečaj, pravomoćna sudska odluka (prevara,  korupcija, profesionalno 
postupanje…), sukob interesa…. 

 
• Kriterij odabira  

• financijska stabilnost ustanove  
• operativni kapacitet 

 
•  Kriterij za dodjelu  

ocjenjivanje kvalitete projektnih prijava 
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Provjera financijskih uvjeta 
Kako se prijaviti? 

  
• Nemogućnost retroaktivnosti 

• Sredstva ne mogu biti dodijeljena završenom ili započetom projektu  
 

• Dvostruko financiranje 
• Isključiti rizik dvostrukog financiranja iz EU budžeta 

 
• Neprofitnost i sufinanciranje 
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Popunjavanje i podnošenje projektne prijave 
Kako se prijaviti? 

 

• Prijavni obrasci bit će  dostupni na mrežnim stranicama Nacionalne agencije 
(AMPEU) i Europske Komisije 
 

• Prijavitelji su dužni podnijeti online prijavu pripadajućoj Nacionalnoj agenciji 
na ispravnom prijavnom obrascu poštujući krajnji rok za prijavu 
 

• Stranicu prijave Izjava o časti (Declaration of Honour ) treba isprintati, 
potpisati i pečatirati (zakonski predstavnik ustanove). Ispunjeni dokument 
skenirati i dodati uz prijavni obrazac (Annexes) 

 



 

 

 

Erasmus + 
Postupak nakon podnošenja prijava 

Odluka dodjeli financijske potpore 

Rang lista od Ocjenjivačkog odbora Raspoloživ  budžet 

Ocjenjivački odbor 

Prijedlog projekata za odabir 

Evaluacija projekta 

Provjera formalne valjanosti Provjera kvalitete 



Pitanja?  
Hvala na 
pažnji! 

 


