Tokratni Eurodeskov informator je namenjen vsem prijaviteljem v program Erasmus
+: Mladi v akciji. V njem najdete uporabne
informacije o prijavnih rokih, praktične
napotke in usmeritve pri prijavi projektov,
podpori nacionalne agencije prijaviteljem
v program, pogostih napakah, predvidenih
datumih EVS usposabljanj, informacijo o
podpornih aktivnostih in kaj v prihodnjem
letu načrtuje Eurodesk.

INFORMACIJE V INFORMATORJU SO
ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE IN SE
LAHKO SPREMENIJO!
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PRIJAVNI ROKI V 2016
Osnovni dokument programa je Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2016. Vodnik je
zaenkrat na voljo v angleškem jeziku, slovenska različica bo na voljo v kratkem. V Vodniku najdete vsa pravila in pogoje za vključitev v program, zato ga morate pred prijavo
projekta podrobno preučiti.
Vodnik po programu in prijavnice najdete na povezavi
www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/.

KU 1

mladinske izmenjave,
evropska prostovoljna
služba in mobilnost
mladinskih delavcev

KU 2

strateška partnerstva
na področju mladine

KU 3
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MLADI V AKCIJI V 2016

dialog med mladimi in
oblikovalci politik

2. februar 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 5. in 30. 9. 2016)

2. februar 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 6. in 30. 9. 2016)

2. februar 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 5. in 30. 9. 2016)

26. april 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 8. in 31. 12. 2016)

26. april 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 9. 2016 in 31. 1. 2017)

26. april 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 8. in 31. 12. 2016)

4. oktober 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2017)

4. oktober 2016 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 2. in 31. 5. 2017)

4. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2017)

RAZPOLOŽLJIVA
SREDSTVA
V LETU 2016

Za leto 2016 je v programu Erasmus +: Mladi v akciji za podporo projektom, prijavljenih na slovensko nacionalno
agencijo, na voljo 2.623.780 evrov, od tega 1.931.789 evrov za Ključni ukrep 1, 410.873 evrov za Ključni ukrep 2 in
105.029 evrov za Ključni ukrep 3.
Podrobnejša razpredelnica s sredstvi po posameznih prijavnih rokih in po posameznih aktivnostih je na voljo na
www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu-e/poglavje-mladine-v-e/

SMERNICE ZA PRIJAVO PROJEKTOV V LETU 2016
Nacionalna agencija prijavitelje spodbuja, da pri pripravi projektov, ki
jih nameravajo prijaviti v program v letu 2016, zasledujejo naslednje
usmeritve:
KLJUČNI UKREP 1 še naprej predstavlja glavnino programa, kjer je na
voljo največ sredstev, kar še posebej velja za evropsko prostovoljno
službo ter mladinske izmenjave, nekoliko manj pa za mobilnost mladinskih delavcev. Na splošno v tem ukrepu pri vseh vrstah aktivnosti,
še posebej pa pri izmenjavah in EVS, prijavitelje spodbujamo, da v
svoje projekte vključujejo tudi tiste mlade, ki imajo v primerjavi s svojimi vrstniki manj priložnosti za sodelovanje v tovrstnih aktivnostih in
v družbi na splošno. Pomembno je tudi okrepiti kakovostno uporabo
Youthpassa – ta namreč naj ne bi bil samo potrdilo o udeležbi, temveč
predvsem orodje za ozaveščanje (in beleženje) učnih učinkov sodelovanja v tovrstnih projektih.
V okviru mladinskih izmenjav dodatno spodbujamo aktivno vključevanje mladih v samo pripravo aktivnosti, v okviru evropske prostovoljne službe si želimo še več poudarka na kakovosti projektov ter
aktivnostih, namenjenih proslavitvi 20. obletnice EVS, v okviru projektov mobilnosti mladinskih delavcev pa prijavitelje spodbujamo, naj
akcijo uporabijo za krepitev kompetenc svojih mladinskih delavcev in
pri tem upoštevajo uporabnost projektnih rezultatov tudi za druge organizacije v mladinskem sektorju z namenom prenosa dobrih praks
in znanj v sektorju.

KLJUČNI UKREP 2 je usmerjen v dolgoročnejši razvoj področja mladine, zato morajo strateška partnerstva v okviru tega ukrepa v čim večji
meri prispevati k razvoju mladinskega dela, mladinske politike in mladinskega sektorja na splošno. Ker so ﬁnančna sredstva v tem ukrepu
zelo omejena, prijavitelje spodbujamo k prijavi manjših projektov (do
60.000 EUR). V okviru tega ukrepa prijavitelje spodbujamo, da posvetijo
posebno pozornost vključevanju mladih s posebnimi potrebami preko
izgradnje medsektorskih partnerstev na lokalnih ravneh (npr. ustanova
za delo z mladimi s posebnimi potrebami v partnerstvu z mladinsko
organizacijo) z namenom razviti modele za vključevanje ranljivih skupin
mladih v aktivnosti oz. v družbo.
KLJUČNI UKREP 3 je namenjen spodbujanju dialoga med mladimi in
političnimi odločevalci, za te projekte pa je v programu na voljo najmanj sredstev. V okviru tega ukrepa prijavitelje prav tako spodbujamo, da posvetijo posebno pozornost vključevanju mladih z manj
priložnostmi in mladih s posebnimi potrebami. Zaželeno je, da se
projekti v okviru tega ukrepa vsebinsko navezujejo na aktualne teme
strukturiranega dialoga v posameznem časovnem obdobju ter s
svojimi zaključki prispevajo k oblikovanju predlogov za izboljšanje
položaja mladih na evropski ravni.
V luči trenutnih izzivov v Evropi, povezanih s prihodom večjega števila
beguncev v zadnjih mesecih, prijavitelje v okviru vseh treh ukrepov spodbujamo k organizaciji projektov, ki bodo prispevali k reševanju teh izzivov
ter spodbujanju strpnosti in solidarnosti mladih Evropejk in Evropejcev.

POGOSTE NAPAKE,
na katere morajo biti prijavitelji pozorni
V izogib napakam pri preverjanju upravičenosti
projektov, prijaviteljem priporočamo:
•
•
•
•
•

•

prijavitelji, registrirani v Sloveniji, oddajte vlogo na
slovensko nacionalno agencijo (oznaka SI02), in ne na
slovaško (SK) ali švedsko (SE), ipd;
določite ustrezen datum začetka projekta glede na določila v Vodniku po programu Erasmus+;
v primeru aktivnosti EVS preverite, da so vse organizacije
akreditirane;
v prijavnico naložite ustrezno podpisano častno izjavo IN
urnike za vsako posamezno aktivnost;
ustrezno in pravilno označite proﬁle prijavitelja in VSEH
sodelujočih organizacij (proﬁtna/neproﬁtna organizacija).
Pozor! javni zavod na lokalni ravni ni javni organ na regionalni/nacionalni ravni, kateremu se zniža dotacija za
podporo organizaciji za 50%;
zagotovite si dovolj časa, da boste vlogi uspešno naložili nujne priloge ter mandatna pisma. Na dan prijavnega
roka je pričakovati upočasnjeno delovanje sistema. Rok za
oddajo vlog je 12:00.

Informacija o prijavi projektov
v slovenščini/angleščini
Nacionalna agencija je po zakonu zavezana k poslovanju v slovenskem jeziku, zato bo odslej sprejemala prijavnice le v slovenskem jeziku, prijave v angleškem jeziku pa bodo obravnavane
le v izjemnih primerih. Prijavitelji, ki želijo oddati prijavnico v
angleškem jeziku, morajo zato na nacionalno agencijo najmanj
dva tedna pred prijavnim rokom posredovati prošnjo za odobritev oddaje prijavnega obrazca v angleškem jeziku. Nacionalna agencija bo nato preučila utemeljenost navedenih razlogov
in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.
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POMOČ PRIJAVITELJEM
IN PODPORA
UPRAVIČENCEM

URADNE URE
Uradne ure za svetovanje in podporo projektom
potekajo po telefonu (01/430 47 47) v času uradnih
ur, to je vsak delavnik od 13. do 15. ure.
Za svetovanje smo tri tedne pred prijavnim rokom
na voljo tudi od 10. do 12. ure. Na dan prijavnega
roka svetovanje za prijavo projektov ni več
mogoče, na voljo smo le za vprašanja, povezana
z morebitnimi tehničnimi težavami pri oddaji
prijavnic.
Na vprašanja odgovarjamo tudi preko e-pošte:
info@mva.si, po predhodnem dogovoru pa nudimo
tudi osebno svetovanje v prostorih nacionalne
agencije.

DELAVNICE
Pred vsakim prijavnim rokom organiziramo dve vrsti aktivnosti:
•
projektno posvetovalnico »Preveri svojo idejo«, katere
namen je razjasniti temelj programa Erasmus+: Mladi v
akciji ter posameznega Ključnega ukrepa, predstaviti in
pojasniti merila za upravičenost, odgovoriti na vprašanja v
povezavi z vsebino vaših projektnih idej, preveriti ustreznost
vaših projektnih idej z nameni in cilji posameznega ukrepa.
Naslednjo načrtujemo v četrtek, 7. 1. 2016.
•
delavnico »Zadnji koraki«, katere namen je razjasniti zahteve posameznega vprašanja v prijavnem obrazcu,
opozoriti na posebnosti prijavnega obrazca, in opozoriti na
morebitne dosedanje tehnične zaplete pri izpolnjevanju in
oddaji. Naslednje delavnice načrtujemo v torek in sredo,
12. in 13. 1. 2016.
Za sprejete projekte organiziramo:
•
delavnico za upravičence: po vsakem zaključenem prijavnem
roku bo nacionalna agencija organizirala prenovljene in razširjene delavnice za upravičence. Delavnice bodo poglobljenega
značaja s praktično demonstracijo uporabe spletnih orodji.
•
zaključno srečanje upravičencev: namenjeno je predstavnikom sprejetih projektov in partnerjem s katerimi posluje in
sodeluje Movit. Zaključno srečanje predstavlja zaključek
programskega leta, kjer Movit podeljuje priznanje za najboljši projekt in je priložnost za izmenjavo izkušenj med
organizacijami in odločevalci na področju mladine.

MEDNARODNA USPOSABLJANJA
IN SEMINARJI V LETU 2016
Nacionalna agencija v letu 2016 organizira in soorganizira številna
mednarodna usposabljanja. Kot že nekaj let do sedaj bomo tudi
v letu 2016 skupaj s podpornim centrom SALTO SEE organizirali
mednarodno usposabljanje »Cherry on the cake« za kakovostno izvajanje mladinskih izmenjav – tokrat s poudarkom na večji
vidnosti in kakovostnem razširjanju in uporabi projektnih rezultatov – prizadevanja v smeri krepitve kompetenc prijaviteljev za
zagotavljanje večje vidnosti projektov pa bomo dodatno podprli
tudi z drugim delom usposabljanja »Promote yourself!« Podporo
za vključevanje mladih z manj priložnostmi bomo v letu 2016 usmerili v evropsko prostovoljno službo z organizacijo projekta »EVS
for long-term unemployed«, ki ga pripravljamo skupaj z britansko nacionalno agencijo – kot nadaljevanje projekta Kompetence
EVS in zaposljivost, ki se je zaključil lani, ter v počastitev 20.
obletnice EVS. V to smer gresta tudi projekt »Let’s coordinate«,
pri katerem sodelujemo s hrvaško nacionalno agencijo in katerega
namen je krepitev administrativnih kapacitet organizacij EVS za
koordinacijo projektov ter gostiteljstvo prostovoljcev EVS, ter projekt »European Volunteering Forum«, ki ga soorganiziramo skupaj s podpornim centrom SALTO SEE z namenom odpreti debato
o pomenu prostovoljstva in medsebojne solidarnosti v luči trenutnega družbenega dogajanja v širši Evropi. Na aktualne dogodke
se bomo med drugim odzvali z usposabljanji »Youth Work and
(young) refugees«, ki ga organiziramo skupaj z nemško nacionalno agencijo, usposabljanjem za nacionalne multiplikatorje »Youth
workers as agents for change« v sodelovanju s ﬁnsko nacionalno
agencijo ter nacionalnimi aktivnostmi za spodbujanje strpnosti, ki
jih bomo podrobneje deﬁnirali skupaj z akterji na področju mla-

dinskega dela. Nacionalna prizadevanja in razvoj na področju usposabljanj
za mladinske delavce bomo podprli z vključitvijo v proces opredeljevanja
kompetenc mladinskih delavcev, ki trenutno poteka na evropski ravni pod
okriljem nemške nacionalne agencije ter podpornega centra SALTO Training & cooperation, v okviru katerega bomo sodelovali tudi pri organizaciji
pilotnega usposabljanja »Youth work goes Europe«. Okrepili bomo tudi
vlaganje v razvoj kompetenc trenerjev z organizacijo nacionalnih in mednarodnih usposabljanj v okviru projekta »Short-term training of trainers«, ki
smo ga zastavili letos v sodelovanju z estonsko nacionalno agencijo. Kot v
letu 2015 bomo tudi v letu 2016 vključeni v raziskovalne aktivnosti v okviru
raziskovalne mreže RAY in upamo, da bomo lahko mladinski srenji kmalu
predstavili tudi že naše prve izsledke. To so samo poglavitne aktivnosti, v katere bomo v naslednjem letu aktivno vključeni. Na naši spletni strani bomo
kot do sedaj sproti objavljali tudi številne druge aktivnosti v tujini, ki jih sicer
ne soorganiziramo, bomo pa nanje vseeno poslali udeležence iz Slovenije.
Upamo, da smo z aktivnostmi uspešno odgovorili na potrebe sektorja za
doseganje ciljev programa Erasmus+: Mladi v akciji in širše.

eurodeskov informator

ADMINISTRACIJA IN KOMUNIKACIJA
Z NACIONALNO AGENCIJO
OKVIRNI NAČRT EVS
usposabljanj za leto 2016
Predvideni so že datumi EVS usposabljanj za leto
2016, in sicer je načrtovanih šest usposabljanj EVS
prostovoljcev ob prihodu, štiri vmesna vrednotenja,
dve EVS letni srečanji in šest srečanj EVS prostovoljcev pred odhodom. Predvidene termine si lahko
ogledate na www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/
podporne-aktivnosti/podpora-za-evs/

Nacionalna agencija je imela v letu 2015 za 74 % več prijavnic kot leto pred tem,
kar predstavlja ogromno povečanje administrativnih obremenitev osebja agencije.
Pričakujemo, da se bo v letu 2016 ta številka še povečala. Posledica tega bo, da
bomo lahko svoje delo še naprej kakovostno opravljali samo z vašo pomočjo in vašim
sodelovanjem. Prosimo vas torej, da spremljate našo spletno stran, elektronske novice in informacije, ki vam jih pošiljamo po elektronski pošti in se držite pogodbenih
rokov in navodil, ki jih na teh mestih objavljamo. Vsak klic, vsaka elektronska pošta
in vsak pisni ali pa ustni opomin nam namreč jemlje dragoceni čas za kakovostno
obravnavo in spremljanje vaših projektov, zato vas prosimo, da to upoštevate tako
pri komunikaciji z nami kot tudi pri administraciji svojih projektov. Način upravljanja projekta s strani prijavitelja oz. upravičenca namreč priča o administrativnih
kapacitetah organizacije prijaviteljice, kar bo v prihodnje postal pomemben element
ocenjevanja kakovosti projektnih predlogov.
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EURODESK
V 2016

V letu 2016 Eurodesk Slovenija načrtuje razširitev mreže partnerjev na regije, v katerih še ni
regionanih Eurodesk partnerjev, in sicer Goriško,
Notranjsko-kraško, Koroško, Jugovzhodno Slovenijo in Spodnjeposavsko. Nadaljevali bomo z
usposabljanji regionalnih partnerjev.
Za nove regionalne partnerje, bomo organizirali
združeni prvi in drugi modul usposabljanj, potem bomo skupaj nadaljevali s tretjim in četrtim
modulom. Naslednji modul delavnic bo namenjen tehnikam doseganja občinstev in izvajanju
delavnic. Moduli usposabljanj so razviti v okviru
delovne skupine Eurodeskovih nacionalnih partnerjev, člani katere smo tudi sami.
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Organizirali bomo dve info kampanji, in sicer na temo 20. obletnice evropske prostovoljne službe, v luči katere se bomo pridružili tudi projektu Europeers, pri katerem nekdanji
EVS prostovoljci delujejo kot ambasadorji programa E+: Mladi v akciji, druga kampanja
pa bo namenjena temi migracij in beguncev.

INFO@EURODESK.SI
WWW.EURODESK.SI

V prenovljeni obliki bomo natisnili informator, ki bo v tiskani obliki za razdeljevanje dostopen Eurodesk regionalnim partnerjem. Za povečanje vidnosti bomo natisnili promocijske materiale in promocijska darilca. Seveda pa bomo skrbeli tudi za Eurodeskovo
spletno stran in Evropski mladinski portal.
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