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Употреба средстава које додељује Фонд 

У сврху остваривања свог циља поспешивања квалитета и релевантности стручног образовања и обуке, 

уз истовремено повећање доступности обучених радника у предузећима, подршка Фонда кроз грантове 

предвиђа две различите категорије и то финансијске инвестиције и саветодавну подршку, те обухвата 

следеће аспекте активности дуалног или кооперативног образовања: 

• Финансирање одговарајућих простора и опреме за обуку у институцијама стручног образовања и 

обуке (ИСОО) доделом средстава за обнову/проширење радионичких простора за обуке и/или 

набавку/оправку опреме у случају да су опрема и просторије у власништву институције за стручно 

образовање и обуку. 

• Инвестирање у практично радно искуство наставника и предавача из институција стручног 

образовања и обуке кроз омогућавање предавачима директно укљученим у конзорцијуме да проведу 

време у предузећима ради стицања увида у организационе и техничке аспекте спроведеног рада.  

• Финансирање педагошке обуке предавача из институција стручног образовања и обуке и/или 

инструктора из предузећа. 

• Набавка тренинг материјала/медија, средстава за практичну обуку у ИСОО, за потребе подржаног 

програма дуалног или кооперативног образовања. 

• Сношење трошкова потрошних материјала је ограничено у складу са потребама спровођења 

планираног пројекта дуалног или кооперативног образовања. 

• Подршка сродним аспектима као што је аспект безбедности и здравља на раду (БиЗНР), 

обезбеђивање одговарајућих услова за рад ученика на стручној обуци, образовање предавача 

стручног образовања и обуке инструктора из предузећа, обострано код институције стручног 

образовања и обуке (ИСОО) и предузећа партнера (саветодавна подршка). 

 

Фонд не одобрава финансирање следећих активности: 

• Набавка опреме која није директно повезана са успостављањем новог или 

надоградњом/проширењем постојећег програма дуалне или кооперативне обуке није прихватљива.  

• Активности које ИСОО већ спроводи неће бити финансиране. Искључиво активности које доносе 

иновативну компоненту и додатну вредност програму дуалног или кооперативног образовањакоје 

партнери већ реализују, моћи ће да буду подржане. 

• Уобичајени оперативни трошкови ИСОО или предузећа партнера неће бити подржани. 
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Критеријум прихватљивости за финансирање од стране Фонда 

 

Током прве фазе подношења Изјава о заинтересованости, подобност предлаганих пројеката биће 

оцењивана према следећим критеријумима:  

 

(1) Конзорцијум се састоји од најмање једне институције за стручно образовање и обуку (ИСОО) и 

најмање два предузећа. 

(2) Партнери из конзорцијума се појављују у само једном пројекту у оквиру позива.  

(3) Фонд финансира пројекте дуалног или кооперативног образовања који обезбеђују позиције за 

најмање 15 ученика у првој години и 15 ученика у другој години. 

(4) Предузећа партнери се обавезују да обезбеде довољно простора за стицање пословних знања 

као и наставних капацитета. 

 

(5) Фонд  финансира пројекте образовања отворене за све етничке групе.  

(6) Сваки од чланова конзорцијума именује координатора програма дуалног образовања. 

(7) Конзорцијуми су дужни да обезбеде осигурање од несреће за све полазнике, а у складу са 

националним регулативама. 

(8) Чланови конзорцијума поштују у свом раду Смернице о здрављу и безбедности на раду и 

Смернице за управљање животном и друштвеном средином које је Фонд објавио. 

(9) Чланови конзорцијума су сагласни да се примери добре праксе објављују и да деле знања са 

другим стејкхолдерима Фонда.  

(10) ИСОО који ступа у конзорцијум је лиценциран код релевантне националне власти, а приватни 

ИСОО је акредитован од стране релевантне националне власти. 

(11) Конзорцијуми су основани у оквиру партнерства за дуално и кооперативно образовање 

документованим Меморандумом о разумевању. 

(12) Пројекти дуалног образовања које финасира Фонд пружају национално признате квалификације 

и у складу су са националним квалификационим оквиром.  

(13) Предложени пројекат не повећава број места за обуку у партнерском ИСОО за више од 50%. 

(14) Чланови конзорцијума су сагласни да пруже на увид сопствени финансијски статус током 

процеса пријављивања. 

(15) Конзорцијум је добио Писмо подршке од релевантне власти којим се потврђује подршка ИСОО 

током спровођења пројекта и трајања предложеног образовног програма .  

(16) Тражена средства се крећу у оквиру од 150000 евра до 600000 евра.  
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