Na podlagi Uredbe (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi
programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter
o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila za izvajanje
storitev dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ poglavje Mladina in programa Evropska
solidarnostna enota v Republiki Sloveniji v obdobju 2021 – 2027 v Republiki Sloveniji štev. 405-1/2021/17
z dne 2. 8. 2021 in na podlagi Vodnika za nacionalne agencije, ki izvajajo programa Erasmus+ in Evropska
solidarnostna enota 2021-2027 (v nadaljevanju: Vodnik), direktor MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti
mladih, Ljubljana (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) sprejme

SKLEP
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa EU
Erasmus+, Razpis E+ 2021,
Ključni ukrep 2: Sodelovanje med organizacijami in institucijami, Partnerstva za sodelovanje: Manjša
partnerstva (KA210-YOU) in Sodelovalna partnerstva (KA220-YOU),
prijavni rok 3. 11. 20211 (2021-2-KU2)

1.

člen

Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+
(2021/C 103/11) v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, ob prijavnem roku 2021-2-KU2, so na
podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje na prvem prijavnem roku v okviru Ključnega ukrepa 2, odobrene vloge v Tabeli št. 1 - Manjša
partnerstva (KA210-YOU) za 30.000,00 EUR, Tabeli št. 2 – Manjša partnerstva (KA210-YOU) za 60.000,00
EUR) in v Tabeli št. 3 - Sodelovalna partnerstva (KA220-YOU) v skupni vrednosti sofinanciranja 1.188.480,00
EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – Manjša partnerstva (KA210-YOU) za 30.000,00 EUR

Številka projekta

Predlagatelj

1. 2021-2-SI02-KA210-YOU-000050499 Zveza društev Mladinski center Idrija

Naslov projekta

Pozitivna izkušnja na prostem

Odobrena
višina
Ocena
nepovratnih
sredstev

81

SKUPAJ

30.000,00
30.000,00

Tabela št. 2: Odobrene vloge – Manjša partnerstva (KA210-YOU) za 60.000,00 EUR

83

2. 2021-2-SI02-KA210-YOU-000050435

Zavod Aspira, zavod za razvoj
My story begins...
posameznika in družbe
Matafir, društvo za medkulturne povezave Otok X

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev
60.000,00

80

60.000,00

3. 2021-2-SI02-KA210-YOU-000049932

Zavod Mariborski radio Študent

78

60.000,00

Številka projekta
1. 2021-2-SI02-KA210-YOU-000049554

Predlagatelj

SKUPAJ

1

Naslov projekta

RadioAktivizem

Ocena

180.000,00

Prijavni rok je bi prestavljen s strani EK na 5. 11. 2021.

Tabela št. 3: Odobrene vloge – Sodelovalna partnerstva (KA220-YOU)

Številka projekta

Predlagatelj

1. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000048355

Zavod Id20

2. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000048089

SLOVENSKA FILANTROPIJAZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO
PROSTOVOLJSTVA
ZAVOD AMBITIA, ZAVOD ZA
RAZVOJ MLADINSKEGA DELA
ZAVOD ZA AVTORSKO
PRODUKCIJO,
IZOBRAŽEVANJE,
INOVATIVNOST IN
SODELOVANJE
Mladinska zveza Brez izgovora
Slovenija
Društvo Parada ponosa

3. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000049273
4. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000051501

5. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000048878
6. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000048076

Naslov projekta

Ocena

Nomadland: digitalni nomadi
- priložnost za evropsko
podeželje
Ustavimo osamljenost,
pričnimo prostovoljiti!

89

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev
135.187,00

87

255.922,00

Greendex

87

116.133,00

Act&Art For Positive Social
Change

86

173.754,00

Brez izgovora mednarodno

84

138.373,00

Naslavljanje brezdomnosti in
stanovanjske izključenosti
LGBTIQ+ mladih

83

159.111,00

SKUPAJ

978.480,00

2. člen
Vlogi v Tabeli št. 3 in Tabeli št. 4 sta uvrščeni na rezervno listo. Vlogi bosta odobreni v primeru, če se
sprostijo razpoložljiva sredstva. V primeru, da vlogi, uvrščeni na čakalni seznam (rezervno listo) ne
bosta odobreni, kot to določa Vodnik, se štejeta kot zavrnjeni.
Tabela št. 4: Vloge uvrščene na rezervno listo – Manjša partnerstva (KA210-YOU)

Številka projekta
1. 2021-2-SI02-KA210-YOU-000051062

Predlagatelj

Naslov projekta

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA
MEDNARODNO
PROSTOVOLJNO DELO
LJUBLJANA

Itchy Feet EduPlay

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev
60.000,00

Ocena
72

60.000,00

SKUPAJ

Tabela št. 5: Vloge uvrščene na rezervno listo – Sodelovalna partnerstva (KA220-YOU)

Številka projekta
1. 2021-2-SI02-KA220-YOU-000050276

Predlagatelj

Naslov projekta

Vozim, Zavod za inovativno
izobraževanje

BE mobile, BE sustainable

Ocena
83

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev
163.259,00
163.259,00

SKUPAJ

3.

člen

Vloge v Tabeli št. 6 - Manjša partnerstva (KA210-YOU) in v Tabeli št. 7 - Sodelovalna partnerstva (KA220YOU) so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2021 in Vodniku za prijavitelje,
in sicer zaradi omejitve sredstev na prijavnem roku ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk
(to je 60 točk skupaj oz. 50 % vsakega ocenjevanega kriterija).

Tabela št. 6: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila
točk - Manjša partnerstva (KA210-YOU)

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000050714

Zavod za nove tehnologije in
komunikacije INNOVATO Ljubljana

2.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000045089

3.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000049475

4.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000051482

Zavod Afriška Vas, pomoč in
svetovanje migrantom ter
organizacija kulturnih dejavnosti
AVISENSA, Inštitut za psihologijo,
svetovanje in izobraževanje,
Kamnica
Metulj, društvo Podravje, so.p.

5.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000051175

Konjeniški klub Obala

Naslov projekta

Ocena

Razlog zavrnitve

Emerging Technologies for
Digital Transformation of the
Society
Fighting the youth
unemployment crisis

70

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

68

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

Preparing youth for the postCovid job market and well-being

65

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

Erasmus plus, Socialni inkubator
za mlade
Otroci in konji - skupaj v boljši
jutri

55

Nedoseganje min.
zahtevanega št. točk.
Nedoseganje min.
zahtevanega št. točk.

54

Tabela št. 7: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila
točk - Sodelovalna partnerstva (KA220-YOU)

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

Razlog zavrnitve
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

1.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000049185

DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE

Vključuj - napreduj

81

2.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000051157

Težke teme

81

3.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000048262

OPOLNOMOČENI

80

4.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000049301

e-Connect

80

5.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000050552

SOCIALNA AKADEMIJA - ZAVOD ZA
IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE IN
KULTURO
Univerza Sigmunda Freuda podružnica Ljubljana
CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI
ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO,
IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN
ŠPORT
Društvo SMC Maribor

80

6.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000050284

ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA

7.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000050718

8.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000051403

Institut za mladinsko politiko,
Ajdovščina
Zavod Salesianum, OE Skala

9.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000050428

The POWER of EU-moji
Expression
“Mapp up” - okvir pristopa k
mladinski politiki
Korak k izboljšanju lokalne
mladinske politike
SOCIALNI CIRKUS KOT ORODJE
ZA PREMAGOVANJE OSEBNIH
RAZLIČNOSTI IN
HENDIKEPIRANOSTI
Mladi zaprejo krog:
Opolnomočenje mladih za
izgradnjo svetlejše prihodnosti

78

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

10.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000049665

Mladim prijazno podjetje

76

11.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000048210

2021-2-SI02-KA220-YOU-000051230

13.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000049595

Inštitut za zdravje in okolje

Aktivacija potenciala mladih za
družbeno odgovorno upravljanje
in aktivno državljanstvo
Block chained youth work: The
future of validation, recognition,
quality assurance and supply of
youth work-relevant learning
outcomes with blockchain
technology
Sustainable NGOs

73

12.

Mednarodni institut za
implementacijo trajnostnega
razvoja, Maribor
UNIVERZA V LJUBLJANI

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO
ZDRUŽENJE ZA UMETNOST,
KULTURNE IN IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME IN TEHNOLOGIJO
EPEKA, SOCIALNO PODJETJE
SLOAM, Agencija za mlade

79
79
79

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.
Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

73

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

72

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

4.

člen

Vloge v Tabeli št. 8. so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2021 in Vodniku
za prijavitelje, in sicer zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril upravičenosti.
Tabela št. 8: Zavrnjene vloge zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril
upravičenosti

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Razlog zavrnitve

KA210-YOU
1.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000050477

Zavod PROMOB, Sežana

Erasmus News

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti
Oddaja projekta na dve nacionalni
agenciji

2.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000050628

Pomursko madžarsko mladinsko
društvo - Muravidéki Magyar
Ifjúsági Szervezet

Let'sGO

BSC, POSLOVNO PODPORNI
CENTER, D.O.O.

ECO-TOOLs: circular ECOnomy Neizpolnjevanje meril
TOOLs for youth
upravičenosti

KA220-YOU
1.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000049243

5.

člen

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega sklepa.

Obrazložitev
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi
programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter
o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov
programa Erasmus+ v letu 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+ (2021/C 103/11) (v nadaljevanju:
razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja
(nepovratna sredstva) za projekte v Ključnem ukrepu 2, in sicer 3. 11. 20212 (2021-2-KU2).
V letu 2021 je Nacionalna agencija razpolagala s 2.360.484,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev
podpore projektom v okviru Ključnega ukrepa 2. Razpoložljiva sredstva se v letu 2021 v skladu z razpisom
dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 18. 5. 20213 (2021-1-KU2), tudi v
postopkih na drugem prijavnem roku 3. 11. 20214 (2021-2-KU2).
Nacionalna agencija je v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, na prijavnem roku 2021-2-KU2,
prejela 33 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 3.879.683,84 EUR podpore iz programa Erasmus+, in
sicer:
- 12 vlog projektov manjših partnerstev (KA210-YOU) v skupni višini 690.000,00 EUR;
- 21 vlog projektov sodelovalnih partnerstev (KA220-YOU) v skupni višini 3.189.683,84 EUR.
V skladu z 2. in 4. točko 27. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo podporo
(nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z Vodnikom.

2

Prijavni rok je bi prestavljen s strani EK na 5. 11. 2021.
Prijavni rok je bi prestavljen s strani EK na 20. 5. 2021.
4
Glej opombo 2.
3

Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog projektov in izvedla
vrednotenje prejetih vlog projektov.
Nacionalna agencija je podprla vse projekte do maksimalne porabe sredstev in naslednja dva projekta v
obeh vrstah aktivnosti, ki sta izpadla zaradi pomanjkanja sredstev, uvrstila na rezervno listo.
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor je na
dopisni seji, ki je potekala 23. 12. 2021 do 5. 1. 2022, pregledal prejete vloge projektov na prijavnem roku
2021-2-KU2 ter predhodno izvedene postopke, oblikoval predlog odobrenih vlog in zavrnjenih vlog ter ga
posredoval direktorju.
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega odbora ter
sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v izreku tega sklepa.
Sklep je v pdf obliki pripravljen za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sklep je podpisan, ko ga
digitalno podpiše zakoniti zastopnik zavoda, pri čemer se šteje, da je bil podpisan na dan, kot izhaja iz
digitalnega potrdila, in v kraju, kjer ima zavod sedež.
Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritožijo na tehnično izvedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni zaradi
neizpolnjevanja meril upravičenosti razpisa oziroma nepravilno izvedenega postopka, se lahko v roku 15
dni po prejetju pisnega obvestila pritožijo na MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana. Pritožba ne zadrži izvršitve
sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji.
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