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Akreditacija Erasmus na področju mladine
(2020/C 227/08)

Klavzula o pridržku
Evropska zakonodajalca še nista sprejela programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport za obdobje 2021–
2027, ki ga je Evropska komisija predlagala 30. maja 2018 (v nadaljnjem besedilu: program). Kljub temu je ta razpis za
pridobitev akreditacije objavljen, da se olajša prijava morebitnih upravičencev do nepovratnih sredstev Unije, ko bosta
evropska zakonodajalca sprejela pravno podlago.
Ta razpis za pridobitev akreditacije za Evropsko komisijo ni pravno zavezujoč. Če bi evropska zakonodajalca pravno
podlago znatno spremenila, se lahko ta razpis spremeni ali razveljavi in objavijo drugi razpisi za pridobitev akreditacije z
drugačno vsebino in ustreznimi roki za oddajo prijav.
Na splošno so vse dejavnosti v zvezi s tem razpisom za pridobitev akreditacije odvisne od naslednjih pogojev, na katere
Komisija nima vpliva:
— sprejetje končnega besedila pravne podlage za uvedbo programa s strani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske
unije,
— sprejetje letnega programa dela za leto 2021 in za naslednja leta ter splošnih smernic izvajanja, meril in izbirnih
postopkov, in sicer po posvetovanju z odborom programa, ter
— sprejetje proračunov Evropske unije za leto 2021 in za naslednja leta s strani proračunskega organa.
Predlagani program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport za obdobje 2021–2027 temelji na členih 165
in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije in na načelu subsidiarnosti.

1. Uvod
Akreditacije Erasmus so orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje.
Organizacijam z akreditacijo Erasmus bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega
ukrepa 1 prihodnjega programa (2021–2027). Pogoji za dostop akreditiranih organizacij do financiranja bodo določeni v
letnih razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavi Evropska komisija.
Podelitev akreditacije Erasmus na področju mladine potrjuje, da je prijavitelj vzpostavil ustrezne in učinkovite postopke in
ukrepe za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti, kot je bilo načrtovano, in da jih uporablja v korist
področja mladine.
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2. Cilji
Ta ukrep ima naslednje cilje:
— okrepiti osebni in strokovni razvoj mladih z aktivnostmi mobilnosti za neformalno in priložnostno učenje,
— spodbujati opolnomočenje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in udeležbo v demokratičnem življenju,
— spodbujati kakovosten razvoj mladinskega dela na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni s
krepitvijo zmogljivosti organizacij, dejavnih na področju mladine, ter podpiranjem strokovnega razvoja mladinskih
delavcev,
— spodbujati vključevanje in raznolikost, medkulturni dialog ter vrednote solidarnosti, enakih možnosti in človekovih
pravic med mladimi v Evropi.
3. Upravičenost
Prijavo lahko oddajo samo prijavitelji, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje,
usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (1).
Prijavo za akreditacijo Erasmus na področju mladine lahko odda kateri koli javni ali zasebni organ s sedežem v:
— državah članicah Evropske unije,
— tretjih državah, pridruženih programu, pod pogoji, določenimi v pravni podlagi (2).
4. Rok za oddajo prijav
Ocenjevanje prijav in podeljevanje akreditacij sta stalen proces.
Za poenostavljen dostop do možnosti financiranja v danem letu je potrebna predhodna pridobitev akreditacije. Za
pridobitev akreditacije v okviru tega razpisa je treba prijave oddati najpozneje do 31. decembra 2021.
5. Izbirni postopek
Predlogi bodo ocenjeni na podlagi sklopa meril za podelitev ter meril za izključitev in pogojev za sodelovanje, določenih v
pravilih za oddajo prijav.
Nacionalna agencija, odgovorna za izbor, bo imenovala komisijo za ocenjevanje, ki bo nadzorovala vodenje celotnega
izbirnega postopka. Na podlagi ocene, ki jo izvedejo strokovnjaki, bo komisija za ocenjevanje določila seznam prijav,
predlaganih za izbor.
6. Podrobnejše informacije
Predlog Komisije za uredbo o vzpostavitvi programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport za obdobje
2021–2027 je na voljo na spletni strani:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0367.
Podrobni pogoji, pravila in postopki tega razpisa za pridobitev akreditacije so na voljo v pravilih za oddajo prijav na
naslovu:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_sl.
Pravila za oddajo prijav so sestavni del tega razpisa za pridobitev akreditacije, pogoji za sodelovanje iz navedenih pravil pa
se v celoti uporabljajo za ta razpis.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 50.
(2) Odvisno od sprejetja pravne podlage. V programu Erasmus+ za obdobje 2014–2020 ta seznam vključuje: Islandijo, Norveško,
Lihtenštajn, Turčijo, Severno Makedonijo in Srbijo.

