
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru 

transnacionalne suradnje “FuturE+”  

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suorganizaciji rumunjske i hrvatske nacionalne Erasmus+ 

agencije organizira tematski seminar pod nazivom “FuturE+” koji će se održati u Bukureštu u Rumunjskoj  u 

razdoblju od 12. do 15. ožujka 2019. godine.  

Cilj: analizirati organizacijske potrebe programa Erasmus+, prikupljanje povratnih informacija sudionika u svrhu 

što kvalitetnije pripreme formata novog obrazovnog programa Europske unije povezanog s europskim obrazovnim 

strategijama, identifikacija jakih točaka programa Erasmus+, pronalaženje načina pomoću kojih će korisnici moći 

učinkovito implementirati nove elemente programa u svoje projeke te razrada potencijalnih rješenja sudionika za 

poboljšanje programa Erasmus+ u sljedećem financijskom razdoblju. 

Očekivani rezultati tematskog seminara:  

primjena stečenih iskustava korisnika kako bi se unaprijedilo programe Erasmus+, pronalaženje novih elemenata 

programa predloženih od strane Europske komisije, pronalaženje učinkovitih mjera za implementaciju 

Ciljana skupina 

Tematski seminar namijenjen je predstavnicima organizacija iz različitih sektora te obuhvaća: područje strukovnog 

obrazovanja i osposobljavanja, područje obrazovanja odraslih i područje odgoja i općeg obrazovanja. Namijenjen je 

bivšim i sadašnjim korisnicima programa Erasmus+, odnosno organizacijama koje već imaju bogato iskustvo u 

provedbi Erasmus+ projekata. 

Broj sudionika 

Na seminaru će sudjelovati oko 150 sudionika iz cijele Europe, a najviše 4 mjesta rezervirana su za sudionike iz 

Hrvatske, i to 1 sudionik za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 1 sudionik za područje obrazovanja 

odraslih te 2 sudionika za područje odgoja i općeg obrazovanja. 

Troškovi 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta u iznosu do 

500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. 

Troškove smještaja (3 noći), obroka i materijala za seminar financirat će Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (rumunjska nacionalna agencija). 

Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 10. veljače 2019. godine 

Više informacija možete pronaći na poveznici: 

http://mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tematskom-seminaru-u-okviru-aktivnosti-

transnacionalne-suradnje-tca-future-bukurest-rumunjska-12-15-ozujka-2019-rok-za-prijavu-10-veljace-2019-godine/ 

IZVOR: mobilnost.hr 
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