
  
  

Образац за изражавање заинтересованости код Фонда (РЧФ)  
(бланко формулар искључиво у информативне сврхе) 

Одељак 1 – критеријум пролазности 

Састав конзорцијума 
Да ли се Kонзорцијум стручног образовања и обуке састоји од (1) Институције стручног образовања и обуке 

(школа, друга наставно образовна установа) и (2) најмање два предузећа? 

○ 

○ 

да 

не 

Пословање 
Да ли Институција стручног образовања и обуке и предузећа послују најмање две године? 

○ 

○ 

да 
не 

Јединственост предлога 
Да ли партнери у Конзорцијуму стручног образовања и обуке учествују искључиво у једном предлогу пројекта у 

оквиру позива? 

○ 

○ 

да 
не 

Позиције за обуку 
Да ли предложени тренинг обухвата најмање 30 полазника по години или обавезу за најмање 15 радних 

позиција за обуку у првој години и обавезу за 30 радних позиција у другој и наредним годинама? 

○ 

○ 

да 
не 

Укупан број места за обуку 
Да ли предложени пројекат не увећава укупан број места за обуку у Институција стручног образовања и обуке  

више од 50%? 

○ 

○ 

увећава 
не увећава 

Етничке мањине 
Да ли предложени пројекат не искључује било коју етничку мањинску групу из понуђене обуке? 

○ 

○ 

искључује 
не искључује 

info@rcf-wb6.org www.rcf-wb6.org 

mailto:info@rcf-wb6.org


  
  

Лиценца/акредитација 
Да ли је Институција стручног образовања и обуке лиценцирана/акредитована код органа надлежне власти? 

○ 

○ 

да 
не 

Формално призната квалификација 
Да ли предложена обука представља формално признату квалификацију у складу да националним правним оквиром? 

○ 

○ 

да 
не 

Осигурање 

Да ли ученици у оквиру програма обуке поседују осигурање од несреће за учествовање у практичној настави у 

предузећу или ће добити такво осигурање за нови програм, а у складу са важећим државним прописима? 

○ 

○ 

да 
не 

Тражена средства 
Да ли су тражена средства у опсегу од 150000 евра до 600000 евра? 

○ 

○ 

да 
не 

Одељак 2 – Информације о Институцији стручног образовања и обуке 

Институција стручног образовања и обуке 

назив 

адреса 

телефон 

имејл 

вебсајт 

одговорно лице 

контакт особа/Координатор дуалног образовања у Институцији стручног образовања и обуке 

лиценца број 

Институција стручног образовања и обуке – главне карактеристике 
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Врста ИСОО (изабери из падајућег менија) 

Тип власништва ИСОО (изабери из падајућег менија) 

Специјализација ИСОО (изабери из падајућег манија) 

Укупан број запослених 

Број наставника 

Тренутни број ученика 

Број ученика уписаних током преотекле три године 

Кратак приказ ИСОО 
Припремити кратак преглед образовних профила, тренинга за занимања, наставних предмета, организацију и искуство у 

академским/практичним програмима. 

Грантови и друге помоћи примљене у протекле три године 
Молимо да се наведе одобрена количина, намена и главна сврха финасирања. 

Молимо да се наведе недавно искуство у сарадњи са привредом, набројати сва релевантна предузећа. 

Да ли ИСОО има задужења код Кредитног бироа, Пореске управе и ПИО фонда? 
○ 

○ 

да 

не 

У случају да их има, молимо да се наведе објашњење истих. 

Одељак 3 – Информације о Конзорцијуму ИСОО и предузећима партнерима 

Молимо обратите пажњу, за предузећа партнере подносилац пружа информације о предузећу 1 и предузећу 2. 

Предузеће 1, подаци 

назив 

адреса 

телефон 

имејл 

вебсајт 

одговорно лице 

контакт особа/координатор обуке у предузећу 

порески идентификациони број (ПИБ) 
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Предузеће 1 – главне карактеристике 

правни оквир (изабери из падајућег менија) 

Активност 

Економски сектор (изабери из падајућег менија) 

Категорија предузећа 
дефинисано по државама 

○ 

○ 

○ 

мало 
средње 
велико 

Укупан број запослених 

Број руководилаца 

Број техничара 

Додељени сертификати и квалификације (нпр. ,,ISO“, лиценце за обуке) 

Кратак профил предузећа 
Припремити кратак преглед пословних активности, позицију и искуство на тржишту, ресурсе, потребе за обукама, сарадњу са ИСОО-

вима, као и планиран допринос Конзорцијуму. 

Да ли предузеће има задужења код Кредитног бироа, Пореске управе и ПИО фонда? 
○ 

○ 

да 
не 

У случају да има, молимо за објашњење истих 

Предузеће је постигло позитиван годишњи биланс у години пре године подношења Изјаве о заинтересованости: 

○ 

○ 

да 
не 

Предузеће 2 подаци 

назив 

адреса 

телефон 

имејл 

вебсајт 

одговорно лице 

контакт особа/ Координатор дуалног образовања у предузећу 

порески идентификациони број (ПИБ) 
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Предузеће 2 – главне карактеристике 

правни оквир (изабери из падајућег менија) 

Активност 

Економски сектор (изабери из падајућег менија) 

Категорија предузећа 
дефинисано по државама 

○ 

○ 

○ 

мало 
средње 
велико 

укупан број запослених 

број руководилаца 

број техничара 

Додељени сертификати и квалификације (нпр. ,,ISO“, лиценце за обуке) 

Кратак профил предузећа 
 Припремити кратак преглед пословних активности, позицију и искуство на тржишту, ресурсе, потребе за обукама, сарадњу са ИСОО-

вима, као и планиран допринос Конзорцијуму.  

Да ли предузеће има задужења код Кредитног бироа, Пореске управе и ПИО фонда? 
○ 

○ 

да 
не 

У случају да их има, молимо за објашњење истих. 

Предузеће је постигло позитиван годишњи биланс у години пре године подношења Изјаве о заинтересованости  

○ 

○ 

да 

не 

Предузеће 3 подаци 

назив 

адреса 

телефон 

имејл 

вебсајт 

одговорно лице 

контакт особа/координатор пројекта дуалног и кооперативног образовања у предузећу 

порески идендификациони број (ПИБ) 
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Предузеће 3 – главне карактеристике 

правни оквир (изабери из падајућег менија) 

Активност 

Економски сектор (изабери из падајућег менија) 

Категорија предузећа 

дефинисано по државама 

○ 

○ 

○ 

мало 

средње 
велико 

укупан број запослених 

број руководилаца 

број техничара 

Додељени сертификати и квалификације (нпр. ,,ISO“, лиценце за обуке) 
 
Кратак профил предузећа 

Припремити кратак преглед пословних активности, позицију и искуство на тржишту, рурсе, потребе за обукама, сарадњу са ИСОО-

вима, као и планирани допринос Конзорцијуму. 

Да ли предузеће има задужења код Кредитног бироа, Пореске управе, ПИО фонда? 
○ 

○ 

да 

не 

У случају да их има, молимо за објашњење истих. 

Предузеће је остварило позитиван биланс у години пре године подношења Изјаве о заинтересованости 

○ 

○ 

да 

не 

Одељак 4 -  Додатна предузећа 

Додатна предузећа 

Да ли је потребно укључити додатна предузећа? 

○ 

○ 

да 
не 
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Одељак 5 – Програм дуалног образовања, Предмет пријаве 

Нови или постојећи програм 
Да ли је Програм дуалног образовања, предмет ове пријаве за грант, новопланиран или постојећи? 

○ 

○ 

новопланиран 
постојећи 

Молимо да се наведе наслов/и (у случају да постоји више од једног) Програма дуалног образовања. 

Сертификат/Акредитација 
Да ли је Програм сертификован или акредитован? 

○ 

○ 

да 
не 

Додатни коментари (посебно у случају постојања више програма обуке за разматрање) 

Област 
Молимо да се наведу детаљи сектор/а Програма дуалног образовања (дозвољено је навести један или више) 

Врста програма обуке 
Молимо да обележите врсту програма обуке коју ћете спроводити. 

○ 

○ 

краткорочна (краћа од 12 месеци) 
дугорочна (трајаће дуже од 1 године) 

Трајање 
Молимо наведите трајање програм/а дуалног образовања: 

За краткорочне програме, наведите трајање у месецима. 

За дугорочне програме, наведите трајање у школским годинама. 

Број места за обуку ученика по години (1. година) 
Молимо наведите укупан број места за обуку у првој години (Напомена: укупан број свих места за обуку подржаних грантом мора бити 

минимум 15 у првој години и минимум 30 у свакој наредној години). 

Број места за обуку по години (2. година) за све програме који трају дуже од 12 месеци 
Одговорити само у случају да  је у питању дугорочни програм који траје дуже од  12 месеци. Молимо наведите укупан број места за обуку у 

другој години. 

 (Напомена: укупан број свих места за обуку подржаних грантом мора бити минимум 30 у другој и свакој наредној години. 

Број поновљених или паралелних програма обуке 
Молимо наведите број поновљених или паралелних програма обуке  (Напомена: одговорити само када су у питању краткорочни програми обуке 

који трају краће од 12 месеци). 

Датум отпочињања Програма дуалног образовања 
Молимо наведите датум отпочињања постојећег програм или планирани датум почетка новог програма 
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Места за обуке 

Предузећа гарантују да ће понудити наведени број места за обуке током трајања програма. Молимо обратите пажњу да у случају 

учествовања два предузећа партнера апликант доставља информације за Предузеће 1  и Предузеће 2.  

Предузеће 1 

Предузеће 2 

Предузеће 3 

Запошљавање ученика 
Молимо наведите предвиђени број ученика који ће се запослити код предузећа партнера након завршеног Програма дуалног образовања.  

Претходно искуство 
Молимо наведите детаље у вези са претходним искуством са Програмима дуалног образовања за сваког партнера у Конзорцијуму дуалног 

образовања и обуке. 

Образложење 
Молимо да детаљније образложите сарадњу између партнера у Конзорцијуму уз навођење најмање три добробити.  

Отпорност 
Да ли програм дуалног образовања доприноси повећању отпорности Институција стручног образовања и обуке/предузећа у ситуацијама као 

што је КОВИД пандемија? 

○ 

○ 

да  
не 

Ако сте одговорили са да, молимо за објашњење 

Додатни коментари 
У случају недостатка простора за одговор на горе наведено питање, своја објашњења унесите овде.  

Одељак 6 – Тренутно стање капацитета за дуално и кооперативно образовање 

Тренутно стање капацитета за дуално и кооперативно образовање – Институција стручног образовања и обуке 

Координатор дуалног образовања 
Молимо наведите име и позицију Координатора дуалног образовања одређеног за програм обуке. 

Расположивост просторија 
○ 

○ 

○ 

да 
делимично 
не 

Расположивост опреме/алата/механизације 
○ 

○ 

○ 

да 
делимично 
не 
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Расположивост наставних материјала 
○ 

○ 

○ 

да 
делимично 
не 

Потреба за обуком наставника 
○ 

○ 

да 
не 

Текући оперативни трошкови подржани од стране надлежних власти за време трајања пројекта (Писмо подршке) 
○ 

○ 

да  
не 

Додатни коментари 
У случају недостатка простора, одговор на горе наведено питање можете унети овде. 

Тренутно стање капацитета за дуално и кооперативно образовање – Предузеће 1 

Координатор дуалног образовања и обуке 
Молимо наведите име и позицију координатора дуалног образовања одређеног за програм обуке. 

Тренери у компанији/ инструктор(и) 
Молимо наведите име и позицију тренера у компанији/ инструктора 

Тренутно стање капацитета за дуално и кооперативно образовање – Предузеће 2 

Координатор дуалног образовања и обуке 
Молимо наведите име и позицију координатора дуалног образовања и обуке одређеног за програм обуке. 

Тренер(и) у компанији/ инструктор(и) 
Молимо наведите име и позицију тренера у компанији/ инструктора 

Тренутно стање капацитета за дуално и кооперативно образовање – Предузеће 3 

Координатор дуалног образовања и обуке 
Молимо наведите име и позицију координатора дуалног образовања и обуке одређеног за програм обуке. 

Тренер(и) у компанији/ инструктор(и) 
Молимо наведите име и позицију тренера у компанији/инструктора 

Да ли је постоји потреба за додатним предузећем партнером?  
○ 

○ 

да 
не 

Одељак 7 – Предмет финансирања из гранта 

Потребно финансирање 
Молимо наведите кратак опис процењеног потребног финансирања пројекта. 

Држава 
Молимо одаберите државу у којој ће се спроводити пројекат дуалног образовања и обуке. 
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Локална валута 
Молимо да одаберете валуту државе у којој ће се спроводити програм дуалног образовања и обуке. 

Сажетак финасирања пројекта 

а) Просторије (обнова или/и проширење): 

Ако је применљиво, еквивалент за цену просторија у локалној валути износи : 

б) Опрема/алати/механизација (набавка и/или надоградња): 

Ако је применљиво, еквивалент за цену опреме/алата/механизације у локалној валути износи : 

в) Наставни материјали (припрема или надоградња): 

Ако је применљиво, еквивалент за цену наставних материјала у локалној валути:  

г) Обука координатора/наставника/тренера у компанији и инструктора: 

Ако је применљиво, еквивалент за цену обука координатора/наставника/тренера у компанијама и 

инструктора у локалној валути износи: 

д) Остало: 

Ако је применљиво, еквивалент цене осталих трошкова у локалној валути:  

У случају да постоји потреба за другим видовима финансирања молимо за објашњење. 

Учешће 
Молимо наведите процењено учешће од стране партнера у конзорцијуму. 

Молимо објасните финансијска и остала учешћа 

Износ траженог гранта: € 

Износ еквивалента траженог гранта у локалној валути: 

Одељак 8 – Пратећа документација 

Меморандум о разумевању (уговор) 

Молимо поднесите примерак потписаног Меморандума о разумевању (уговора) између партнера у Конзорцијуму стручног образовања и обуке у 

следећим форматима документа (PDF или PNG, JPEG, JPG image). Молимо користите оквир доступан на https://rcf-wb6.org/rcf-application/ 

поднеси 

Датум потписивања Меморандума о разумевању: 
Молимо наведите датум потписивања Меморандума о разумевању: 

датум 
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Лиценце 

Молимо поднесите примерак лиценце Институције за стручно образовање и обуку издате од наделжног образовног органа у формату документа 

(PDF или PNG, JPEG, JPG image). 

поднеси 

Акредитација 
Молимо поднесите примерак документа о акредитацији за програм обуке/образовања у формату (PDF или PNG, JPEG, JPG image). 

поднеси 

Писмо подршке 
Молимо поднесите Писмо подршке од стране релевантног државног тела којим се гарантује финансирање текућих трошкова током трајања пројекта 

у формату документа (PDF или PNG, JPEG, JPG image). Молимо да користите формат доступан на https://rcf-wb6.org/rcf-application/ 

поднеси 

Подаци о регистрацији предузећа 
Молимо поднесите податке о регистрацији предузећа у формату (PDF или PNG, JPEG, JPG image). 

поднеси 

Одељак 9 - Изјава 

Изјава 

У овој изјави, намера нам је да изразимо заинтересованост за спровођење предложеног Програма дуалног образовања и обуке у сарадњи са 

Регионалним Челенџ Фондом. Сви чланови Конзорцијума су сагласни да пруже увид у сопствени финансијски статус кроз подношење 

финансијских извештаја када буду позвани да поднесу комплетан предлог пројекта. У исто време, потврђујемо да су информације пружене у 

овом формулару и свим његовим додацима истините, целовите и тачне.  

Морате прочитати и сагласити се са наведеном Изјавом пре подношења пријаве, кликом на поље ◙ 
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