erasmus +:
mladi v akciji
Erasmus+: Mladi v akciji je del programa
EU Erasmus+ na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladine in športa za obdobje
2014–2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in
zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju
izobraževanja, usposabljanja in mladinskega
dela. Na področju mladine program Erasmus+
spodbuja mladinski sektor k organizaciji učnih
mobilnosti za mlade v starosti od 13 do 30 let, ki
ponujajo priložnosti neformalnega izobraževanja
v kontekstu mladinskega dela. Spodbuja pa
tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev za
organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v
mladinskem delu in vključevanje mladih v dialog z
oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni,
evropski ali mednarodni ravni.

CILJI PROGRAMA SO:
•

•
•

•

izboljšati raven ključnih kompetenc in
spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj
priložnostmi, ter spodbujati njihovo udeležbo
v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu
dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog,
socialno vključenost in solidarnost;
spodbujati večjo kakovost mladinskega dela;
dopolnjevati reforme politik na lokalni,
regionalni in nacionalni ravni ter podpirati
razvoj znanja in mladinske politike, ki temelji
na dejstvih;
okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih
aktivnosti in krepiti zmožnosti mladinskih
delavcev in organizacij pri njihovem
podpiranju mladih z dopolnjevanjem
zunanjega delovanja Evropske unije.

Program je razdeljen na tri ključne ukrepe:
KLJUČNI UKREP 1
Učna mobilnost
posameznikov
(mladinske izmenjave
in mobilnost mladinskih
delavcev)

KLJUČNI UKREP 2
Sodelovanje za
inovacije in izmenjavo
dobrih praks (strateška
partnerstva na
področju mladine)

KLJUČNI UKREP 3
Podpora za reformo
politik (dialog mladih)

UPRAVIČENE DRŽAVE1
Programske države:
•
države članice EU,
•
Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija in Srbija.
Sosedske partnerske države EU:
•
Zahodni Balkan: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in
Črna gora;
•
države vzhodnega partnerstva: Armenija, Azerbajdžan,
Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina;
•
države južnega Sredozemlja: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija,
Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija in Tunizija;
•
Ruska federacija.

PRIJAVA PROJEKTOV
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Prijavitelji prijavijo svoje
projekte pri nacionalni agenciji,
odgovorni za izvajanje
programa na področju mladine
v državi, kjer ima organizacija
prijaviteljica sedež. V Sloveniji je
nacionalna agencija programa
Erasmus+ za področje mladine
MOVIT. Roki za oddajo vlog
za nepovratna sredstva so
določeni z Vodnikom za
prijavitelje programa Erasmus+.

Zaradi morebitnih sprememb preverite aktualne informacije v Vodniku za prijavitelje programa Erasmus+.
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ključni ukrep 1:
mladinske izmenjave
Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega
učenja v mladinskem delu. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj
preživijo od 5 do 21 dni in ob tem:
•
raziskujejo teme, ki jih družijo,
•
razvijajo svoje kompetence,
•
postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja,
•
preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske sloge ter
•
krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.
Vsaka sodelujoča skupina ima tudi vodjo skupine (mladinskega voditelja), ki je mladim
v pomoč in podporo pri načrtovanju in izvajanju projekta. Ker izvajanje tovrstnih
projektov zahteva sprejemanje številnih odločitev, je mladinska izmenjava priložnost za
učenje demokratičnega sodelovanja in odločanja v družbi, zaradi razmeroma kratkega
trajanja aktivnosti pa je ta aktivnost zelo primerna tudi za sodelovanje mladih z manj
priložnostmi.

Ob zaključevanju projekta in razširjanju rezultatov mladi o
svojih izkušnjah spregovorijo tudi drugim in tako v svojem
domačem okolju in širše na različne načine predstavijo
svoja doživetja, izkušnje in zgodbe z mladinskih izmenjav. S
tem prispevajo k prepoznavanju učnih rezultatov aktivnosti,
uveljavljanju pomena neformalnega učenja v mladinskem delu
v širši družbi in krepitvi prepoznavnosti programa Erasmus+.
Celoten projekt lahko traja najmanj 3 in največ 24 mesecev in
lahko vključuje več posameznih aktivnosti.

KOMU SO MLADINSKE IZMENJAVE NAMENJENE?
V projektu morata sodelovati vsaj 2 skupini mladih iz različnih
držav (ki delujeta v okviru organizacij ali kot neformalna
skupina). Partnerji lahko prihajajo iz programskih držav in
sosedskih partnerskih držav EU. V vsakem projektu mora
sodelovati vsaj en partner iz programske države.
Mladinske izmenjave so namenjene mladim v starosti od 13 do
30 let, vodja skupine (mladinski voditelj) pa mora biti starejši od
18 let. Posamezne skupine morajo imeti najmanj 4 udeležence in
1 vodjo skupine, skupaj pa mora v aktivnosti sodelovati najmanj
16 in največ 60 udeležencev, brez upoštevanja vodij skupin.

KATERE STROŠKE MLADINSKE IZMENJAVE KRIJE
PROGRAM?
Iz programa lahko pridobite sofinanciranje za kritje:
•
potnih stroškov udeležencev;
•
stroškov, neposredno povezanih z izvajanjem aktivnosti
mobilnosti (nastanitev, prehrana itd.);
•
dodatnih stroškov, povezanih s sodelovanjem udeležencev
s posebnimi potrebami;
•
izrednih stroškov, kot so vizumi, cepljenja, zdravniška
spričevala, in stroškov za podporo udeležbi mladih z manj
priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge.

ključni ukrep 1:
mobilnost mladinskih delavcev

Mobilnost mladinskih delavcev je
namenjena profesionalnemu razvoju in
krepitvi kompetenc mladinskih delavcev
ter krepitvi zmogljivosti za kakovostno
mladinsko delo sodelujočih organizacij.
Aktivnosti projektov mobilnosti
mladinskih delavcev lahko potekajo v
različnih oblikah, na primer kot študijski
obiski, izobraževalni obiski na delovnem
mestu, strokovni seminarji, usposabljanja
ipd. Projekti morajo jasno pokazati vpliv
na redno delo z mladimi, ki ga opravljajo
sodelujoči mladinski delavci.

Tovrstne aktivnosti akterjem v
mladinskem sektorju omogočajo,
da v sodelovanju z mednarodnimi
partnerji oblikujejo projekt, v okviru
katerega z raznolikimi aktivnostmi
naslavljajo potrebe na področju
razvoja kadrov sodelujočih
organizacij. Učne izide, vključno z
gradivi in inovativnimi načini in orodji,
morajo sodelujoče organizacije
nadalje razširjati med deležniki
mladinskega dela, s čimer prispevajo
k povečevanju njegove kakovosti
oz. podpiranju procesov za razvoj
mladinske politike in sodelovanje na
področju mladine.

Posamezne aktivnosti lahko trajajo najmanj 2 dni in največ 2 meseca, celoten
projekt pa najmanj 3 in največ 24 mesecev. Po vrsti aktivnosti ločujemo med:
•
skupinskimi aktivnostmi (npr. strokovni seminarji na teme, povezane z
mladinskim delom ali mladinskimi politikami, usposabljanja za mladinske
delavce, seminarji za iskanje partnerjev za razvoj projektov, študijski obiski
ipd.), kjer praviloma sodeluje večje število partnerjev in večje število
udeležencev, ter
•
individualnimi aktivnostmi (npr. izobraževalni obisk na delovnem mestu pri
partnerski organizaciji), kjer praviloma govorimo o dveh partnerjih in enem ali
dveh udeležencih.

KOMU SO MOBILNOSTI MLADINSKIH
DELAVCEV NAMENJENE?
V projektu morata sodelovati vsaj 2
organizaciji iz različnih držav. Partnerji lahko
prihajajo iz programskih držav in sosedskih
partnerskih držav EU. V vsakem projektu mora
biti vsaj en partner iz programske države.
Udeleženci so lahko mladinski delavci iz držav
sodelujočih partnerskih organizacij. Starostnih
omejitev zanje ni, v posamezni aktivnosti pa
jih lahko sodeluje največ 50, vključno z vodji
usposabljanj (trenerji, moderatorji ipd.) in
pomočniki.
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KATERE STROŠKE
MOBILNOSTI
MLADINSKIH DELAVCEV
KRIJE PROGRAM?

•

Iz programa lahko pridobite
sofinanciranje za kritje:

•

•

potnih stroškov
udeležencev;
stroškov, neposredno
povezanih z izvajanjem
aktivnosti mobilnosti
(nastanitev, prehrana itd.);
dodatnih stroškov,
povezanih s
sodelovanjem
udeležencev s posebnimi
potrebami;

•

izrednih stroškov, kot
so vizumi, cepljenja,
zdravniška spričevala,
in stroškov za podporo
udeležbi mladih z manj
priložnostmi pod enakimi
pogoji, kot veljajo za
druge.

ključni ukrep 2:
STRATEŠKA PARTNERSTVA NA
PODROČJU MLADINE
Projekti strateških
partnerstev na področju
mladine so glede na cilje
in sestavo projekta lahko
oblikovani kot strateška
partnerstva za inovacije
ali strateška partnerstva
za izmenjavo dobrih
praks. Prva so namenjena
razvijanju inovacij,
zato lahko prijavitelji
zaprosijo za namenski
proračun za ustvarjanje
intelektualnih rezultatov in
multiplikacijske dogodke,
na katerih širši javnosti
predstavijo projektne
rezultate. Druga oblika
strateških partnerstev pa
je namenjena izmenjavi
in prenosu že obstoječih
praks.
Rezultati sodelovanja
partnerjev morajo
predstavljati pomemben
prispevek h krepitvi
kompetenc akterjev v
mladinskem sektorju,
kakovosti mladinskega

dela in krepitvi participacije
mladih in njihovega
aktivnega državljanstva
oziroma spodbujanju
(socialnega) podjetništva
mladih. V partnerstva
se lahko vključujejo tudi
podjetja, še posebej kadar
bodo želeni rezultati
projekta osredotočeni na
krepitev povezave med
neformalnim učenjem v
mladinskem sektorju in
trgom dela z namenom
večje zaposljivosti mladih.
Pomembno mesto imajo
transnacionalne mladinske
pobude. Gre za projekte,
namenjene sodelovanju
skupin mladih z namenom
spodbujanja in krepitve
aktivnega državljanstva in
podjetniške naravnanosti,
vključno s socialnim
podjetništvom. Pomembna
sestavina transnacionalnih
mladinskih pobud je
poudarjena učna dimenzija
projektov za sodelujoče
mlade, saj so mladi

udeleženci bistveno
gibalo projekta, ki skozi
izvajanje praktičnih
nalog za namen izvedbe
aktivnosti v projektu sledijo
zastavljeni učni poti ter s
tem dosegajo zastavljene
učne cilje.
Znotraj projektov, ki
lahko trajajo med 6
in 36 mesecev, lahko
organizacije načrtujejo
različne nacionalne in
mednarodne aktivnosti.

KOMU SO STRATEŠKA
PARTNERSTVA NAMENJENA?
V projektu morata sodelovati vsaj 2
organizaciji iz 2 različnih programskih
držav. Sodelovanje partnerjev iz partnerskih
držav iz skupine sosedskih partnerskih
držav EU ali drugih partnerskih držav sveta
je mogoče le izjemoma in ob pogoju, da
sodelovanje takšnega partnerja prispeva
bistveno dodano vrednost celotnemu
projektu.
Za udeležence posameznih aktivnosti ni
posebnih omejitev. Posebna značilnost
projektov transnacionalnih mladinskih
pobud je, da jih predlagajo, načrtujejo in
izvajajo mladi sami.

KATERE STROŠKE STRATEŠKIH
PARTNERSTEV KRIJE PROGRAM?
Iz programa lahko pridobite sofinanciranje
za kritje:
•
stroškov vodenja in izvajanja projekta
(npr. načrtovanje, finance, koordinacija
in obveščanje med partnerji itd.) oz.
v primeru transnacionalne mladinske
pobude stroškov, povezanih z njeno
izvedbo;
•
stroškov udeležbe na mednarodnih
projektnih srečanjih;
•
izrednih stroškov, povezanih z oddajo
naročil podizvajalcem ali nakupom
blaga in storitev;
•
dodatnih stroškov, povezanih z
udeleženci s posebnimi potrebami;
•
stroškov za intelektualne rezultate in
izvedbo multiplikativnih dogodkov v
primeru partnerstev za inovacije;
•
potnih stroškov, stroškov za
individualno podporo, stroškov za
jezikovno podporo in dragih potnih
stroškov udeležencev mednarodnih
aktivnosti učenja, poučevanja in
usposabljanja.
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ključni ukrep 3:
dialog mladih
Ta ukrep spodbuja aktivno udeležbo
mladih v demokratičnem življenju in
razpravo, usmerjeno v teme in prednostne
naloge, ki so bile opredeljene v strategiji
EU za mlade in njenih mehanizmih dialoga
(npr. strukturirani dialog).
Ti dogodki spodbujajo aktivno udeležbo
mladih v demokratičnem življenju v Evropi
in njihovo sodelovanje z oblikovalci
politik, tako da omogočajo pridobitev
podpore za organizacijo nacionalnih
ali mednarodnih srečanj, posvetovanj,
konferenc in dialogov med mladimi ter
strokovnjaki in odločevalci na lokalni,
nacionalni ali mednarodni ravni. Konkretni
rezultat teh dogodkov je, da se sliši glas
mladih (z oblikovanjem mnenj, predlogov
in priporočil) o tem, kako bi bilo treba

oblikovati in izvajati mladinske politike na
lokalni, nacionalni ali evropski ravni.
Aktivnosti vodijo mladi – mladi
udeleženci morajo aktivno sodelovati
v vseh fazah projekta, od priprave do
nadaljnjega spremljanja. Celotna izvedba
projekta temelji na načelih in praksah
neformalnega učenja.
Do nepovratnih sredstev v okviru tega
ukrepa niso upravičene zakonsko ali
statutarno določena srečanja organizacij
ali omrežij organizacij in politično
orientirani dogodki.
Projekti lahko trajajo od 3 do 24 mesecev,
vključujejo pa lahko več različnih
nacionalnih in mednarodnih aktivnosti.
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KOMU JE DIALOG MLADIH
NAMENJEN?
V projektih, ki zajemajo le nacionalna
srečanja, mora sodelovati najmanj 1
organizacija, v projektih, ki predvidevajo
mednarodna srečanja, pa najmanj 2
organizaciji iz različnih držav. V obeh
primerih mora sodelovati vsaj ena
programska država, kot partnerice pa
lahko sodelujejo tudi organizacije iz
partnerskih držav iz skupine sosedskih
partnerskih držav EU.
Vključenih mora biti najmanj 30 mladih
udeležencev v starosti od 13 do 30 let, ki
bivajo v državah, vključenih v projekt. Če
projekt predvideva udeležbo oblikovalcev
politik, odločevalcev ali strokovnjakov
na področju mladinske politike, lahko ti
sodelujejo ne glede na njihovo starost ali
državo bivanja.

KATERE STROŠKE DIALOGA
MLADIH KRIJE PROGRAM?
Iz programa lahko pridobite
sofinanciranje za kritje:
•
potnih stroškov udeležencev;
•
stroškov, neposredno povezanih s
pripravo, izvajanjem in nadaljnjim
spremljanjem aktivnosti;
•
dodatnih stroškov, povezanih
s sodelovanjem udeležencev s
posebnimi potrebami;
•
izrednih stroškov, kot so vizumi,
cepljenja, zdravniška spričevala,
stroškov za podporo udeležbi
mladih z manj priložnostmi pod
enakimi pogoji, kot veljajo za
druge, in stroškov, povezanih s
spletnimi raziskavami in anketami ter
razširjanjem rezultatov.

