
Erasmus+



Potek predstavitve

• splošne značilnosti programa Erasmus+

• ključni ukrep 1

• ključni ukrep 2

• ključni ukrep 3

• prijava projekta in podpora



izobraževanje in usposabljanje

šport

CMEPIUS MOVIT

mladina

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine 

in športa.



Program prispeva k uresničevanju ciljev:

• strategije Evropa 2020

• strateškega okvirja za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 

usposabljanju 

• Strategije EU za mlade

• evropskih vrednot



Pomembne značilnosti programa:

• priznavanje in potrjevanje spretnosti in kvalifikacij  orodje Youthpass

• razširjanje in uporaba rezultatov projekta

priročnik Učinek+

• prost dostop gradiv

• mednarodna razsežnost

• večjezičnost

• zaščita in varnost

• enakost in socialno vključevanje

Strategija za vključevanje in različnost

https://www.youthpass.eu/sl/
http://www.movit.si/movit/publikacije/prirocniki/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/youth-inclusion-diversity-strategy_sl.pdf


države Programa (modre)

partnerske države (roza)



Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3Ključni ukrep 1

• mladinske izmenjave

• mobilnost 

mladinskih delavcev

• razvoj inovacij

• prenos dobrih praks

• nacionalna srečanja

• mednarodna 

srečanja
 transnacionalne 

mladinske pobude

Struktura programa Erasmus+: Mladi v akciji



Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3Ključni ukrep 1

MI: 400.000 EUR

MMD: 200.000 EUR

300.000 EUR 50.000 EUR

Okvirna ocena razpoložljivih sredstev na 2. prijavnem roku



Priporočila nacionalne agencije Movit pred 2. prijavnim rokom

• upoštevajte stanje pandemije pri opredelitvi začetka in konca 

projekta in predvsem aktivnosti, 

• svetujemo, da mobilnosti načrtujete od septembra 2020 naprej,

• izvedba aktivnosti se lahko zgodi v 2021 (v okviru pravil programa),

• nacionalne aktivnosti (kjer je to mogoče),

• vsebinska navezava na okrevanje po epidemiji,

• metode in tehnike digitalnega mladinskega dela.

Celotna informacija je na voljo TUKAJ.

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/priporocila-za-prijavitelje-na-2-prijavni-rok-2020/


Ključni ukrep 1

Vrste aktivnosti: mladinske izmenjave in 

mobilnosti mladinskih delavcev

Trajanje projekta: 3 do 24 mesecev

Začetek projekta: med 1. 8.  in 31. 12. 2020

Sodelujoče organizacije: vsaj 2 iz različnih držav

učna mobilnost 
posameznikov



Ključni ukrep 1

Trajanje: 5 do 21 dni

Udeleženci: mladi, stari od 13 do 30 let

Število udeležencev: min. 16, max. 60 + vodje

Skupine: min. 4 udeleženci + 1 vodja
mladinske izmenjave

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mladinske-izmenjave/


Ključni ukrep 1
Trajanje: 2 dni do 2 meseca

Udeleženci: ni starostnih omejitev

Število udeležencev: max. 50

mobilnost mladinskih 

delavcev

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mobilnost-mladinskih-delavcev/


Pot
glede na pas razdalje

Organizacijska 
podpora

MI: 34 €/udeleženec/dan

MMD: 60 €/udeleženec/dan; max. 1100€/udeleženec

Zneski veljajo za aktivnosti, ki se bodo dogajale v Sloveniji.

Izredni stroški

finančno jamstvo: 75 % upravičenih stroškov

dragi potni stroški: max. 80 % upravičenih stroškov

vize, dovoljenja za bivanje: 100 % upravičenih stroškov

predhodni načrtovalni obisk za mladinske izmenjave

Posebne 
potrebe

za udeležence s posebnimi potrebam in spremljevalce

100% upravičenih stroškov



Ključni ukrep 2

Vrste projektov: razvoj inovacij ali prenos 

dobrih praks

Trajanje projekta: 6 do 36 mesecev

Začetek projekta: med 1. 9. 2020 in 31. 1. 2021

Sodelujoče organizacije: vsaj 2 iz različnih držav 

Programa

strateška partnerstva

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/strateska-partnerstva/


Vodenje in 
izvajanje 
projekta

500 €/mesec za koordinatorsko organizacijo

250 €/mesec za sodelujoče organizacije

max. 2.750 €/mesec za vse partnerje

Mednarodna 
projektna 
srečanja

za razdalje od 100 do 1999 km: 575 €/udeleženec/srečanje

za razdalje 2000 km in več: 760 €/udeleženec/srečanje

Izredni stroški
prispevek za dejanske stroške nakupa blaga in storitev 

finančno jamstvo

75 % upravičenih stroškov; max 50 000 €/projekt

Posebne 
potrebe

za udeležence s posebnimi potrebam 

100% upravičenih stroškov



Intelektualni 
rezultati

intelektualni rezultati/konkretni izdelki projekta 

menedžer: 164 €/dan

raziskovalec/učitelj/vodja usposabljanja/mladinski delavec: 
137 €/dan

tehnično osebje: 102 €/dan

administrativno osebje: 78 €/dan

Zneski veljajo za slovenske partnerje.

Multiplikativni 
dogodki

stroški razširjanja intelektualnih rezultatov

lokalni udeleženec: 100 €/dan

mednarodni udeleženec: 200 €/dan

max. 30 000 €/projekt

Partnerstva za inovacije



Pot
glede na pas razdalje

Individualna 
podpora

udeleženec/dan (odvisno od trajanja in vrste aktivnosti ter 
države izvajanja)

Jezikovna 
podpora

če traja aktivnost od 2 do 12 mesecev

150 €/udeleženec

Izredni stroški
dragi potni stroški: max. 80 % upravičenih stroškov

Mednarodne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja



Ključni ukrep 3

Vrste aktivnosti: nacionalna ali mednarodna 

srečanja

Vsebina, ki jo spodbujamo: okrevanje po epidemiji

Trajanje projekta: 3 do 24 mesecev

Začetek projekta: med 1. 8. in 31. 12. 2020

Sodelujoče organizacije: vsaj 1 iz države Programa

Udeleženci: mladi, stari 13 do 30 let + odločevalci

Število udeležencev: min. 30

projekti Dialog mladih

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora-za-reformo-politik/


Pot
glede na pas razdalje

Organizacijska 
podpora

34 €/udeleženec/dan

Znesek velja za aktivnosti, ki se bodo dogajale v Sloveniji.

Izredni stroški
stroški za posvetovanja in javnomnenjske raziskave, 
aktivnosti razširjanja, finančno jamstvo: 75 % upravičenih 
stroškov 

dragi potni stroški: max. 80 % upravičenih stroškov

vize, dovoljenja za bivanje: 100 % upravičenih stroškov

Posebne 
potrebe

za udeležence s posebnimi potrebam in spremljevalce

100% upravičenih stroškov



Rok za prijavo: 7. 5. 2020 ob 12:00

Vsak partner potrebuje kodo OID: E12345678. Postopek je opisan tukaj.

pretekli prijavitelji → poiščete svojo kodo OID (≠ koda PIC)

novi prijavitelji → ustvarite novo kodo OID

Če izgubite svojo kodo ali je ne najdete, se obrnite na Movit in ne ustvarjajte nove.

En projekt = ena prijavnica.

Če zaradi tehničnih težav ne morete oddati spletne prijavnice, nam to javite 7. 5. 

2020 do 14:00 na info@movit.si, opišite razloge in priložite dokaze.

V roku 10 dni od roka prijave dobite potrditven mail o prejemu prijavnice z 

info@movit.si. Če tega ne dobite, nam sporočite.

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/prijavni-postopek/
mailto:info@movit.si
mailto:info@movit.si


Svetovanje prijaviteljem:

• info@movit.si

• ZOOM: ponedeljek, sreda in petek, od 13:00 do 15:00

• spletno osebno svetovanje

• zadnji teden le pomoč pri tehničnih težavah

Več informacij o svetovanju je na voljo TUKAJ.

Spletna stran www.movit.si

mailto:info@movit.si
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/svetovanje-za-prijavitelje-v-programa-erasmus-mladi-v-akciji-in-evropska-solidarnostna-enota/
http://www.movit.si/


Gradiva:

Vodnik za prijavitelje

Vodnik za ocenjevalce

Publikacije (tematski priročniki, raziskave, Youthpass letaki, revija Mladje)

Zbirke dobrih praks projektov Odtisi mladih+

Vsebinske smernice za prijavitelje

Platforma za razširjanje rezultatov (zbirka preteklih projektov in rezultatov)

Salto Toolbox (zbirka orodij in meotd)

OTLAS (za iskanje projektnih partnerjev)

Evropski koledar usposabljanj (koledar (spletnih) usposabljanj, seminarjev itd.)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Razpisna_dokumentacija/Guides/III.01a_E_Guide_for_experts_on_quality_assessment_2020.pdf
http://www.movit.si/movit/publikacije/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/ucinki-programa/dobre-prakse-projektov/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/vsebinske-smernice-za-prijavitelje/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

