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Erasmus+ TCA aktivnost:  

»Enhacing Digital Competences in Education and Training« 

4. - 7.9.2019, Tallin, Estonija 

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA SUDIONIKA 

 
 

Sudionik/ca (ime i prezime):       

Naziv organizacije/ustanove 
sudionika: 

      

Datum zaprimanja prijave:       

 
 

Kriteriji prihvatljivosti DA NE 

1. Prijava je zaprimljena u zadanom roku.   

2. Prijava sadrži sve potrebne informacije: popunjena su sva obvezna polja.   

3. Prijava je ispunjena na engleskom jeziku.   

4. Prijavitelj ima suglasnost zakonskog predstavnika organizacije za prijavu 
na Aktivnost. 

  

5. Iz organizacije prijavitelja nema drugih prijava   

 
 
Prijava je formalno prihvatljiva: DA  
       NE     
 

Razlog odbijanja prijave:  
      

 
Provjeru formalne prihvatljivosti proveo/la :        
Datum:       
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Ocjena kvalitete 

 
Kriterij BODOVI  MAX. 

Jasno su opisana stručna znanja i iskustvo organizacije i sudionika 
relevantno za temu Aktivnosti i provedbu projekta za područje za 
koje se prijavljuje. 

      5 

Motivacija je jasna i sažeta. Prijavitelj/ica navodi konkretne ciljeve 
zbog kojih želi sudjelovati na Aktivnosti, a koji su povezani s temom 
Aktivnosti. Navedeno je kako prijavitelj/ica planira doprinijeti 
sudjelovanjem na aktivnosti. 

      5 

Prijavitelj/ica jasno navodi očekivanja od sudjelovanja na Aktivnosti: 
opisuje kako planira primijeniti znanja stečena na Aktivnosti i 
očekivani učinak na organizaciju i Prijavitelja/icu. 

      5 

Prijavitelj/ica je ukratko opisao/la projektnu ideju za strateško 
partnerstvo (Ključna aktivnost 2 u okviru programa Ersmus+) vezanu 
za temu Aktivnosti i sektor/područje za koje se prijavljuje. 

      10 

Organizacija prijavitelja/ice dosad nije sudjelovala na TCA 
seminarima u području za koje se prijavljuje.* (za područje 
obrazovanja odraslih) 
ili 
Prijavitelj/ica dosad nije sudjelovao/la na TCA seminarima u 
području za koje se prijavljuje.** (za područja strukovnog 
obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja) 

      5 

UKUPNO BODOVA:        30 

 
Prijava je sadržajno prihvatljiva:   DA  
                 NE      
Prijava je postigla minimalan broj bodova za financiranje (16 bodova):  DA  
                      NE      
 

Obrazloženje: 
      

 
Prijavu kvalitativno ocijenio/la:        
Datum:       
 
ORGANIZACIJA: 
* Organizacija prijavitelja/ice je sudjelovala na TCA seminarima: 0 bodova.  
  Organizacija prijavitelja/ice nije sudjelovala na TCA seminarima: 5 bodova. 
PRIJAVITELJ 
** Prijavitelj/ica je sudjelovao/la na TCA seminarima: 0 bodova.  
   Prijavitelj/ica nije sudjelovao/la na TCA seminarima: 5 bodova 


