
 

                                                         
 

 

INFORMACIJE ZA PRIJAVITELJE V  

PROGRAM ERASMUS+: MLADI V AKCIJI  

PRED PRIJAVNIM ROKOM  

1. OKTOBER 2015 
 

 

 

MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; področje Mladina, 

objavlja informacije za prijavitelje v program pred zadnjim prijavnim 

rokom v letu 2015. Informacije naj prijaviteljem služijo kot vodilo pri 

pripravi projektov, še posebej ob upoštevanju razpoložljivih sredstev 

ob zadnjem prijavnem roku. Tako prijavitelje pozivamo, da naj ne 

prijavljajo predlogov projektov, katerih zaprošeni znesek dotacije presega 

razpoložljiva sredstva zadnjega prijavnega roka (še posebej velja za Ključni 

ukrep 2 in Ključni ukrep 3). 

 

 

POMEMBNO 

 

Informativni podatki o razpoložljivih sredstvih zadnjega prijavnega 

roka v letu 2015 

Nacionalna agencija je zaključila postopke izbora predlogov projektov na 

dveh od treh prijavnih rokih v letu 2015 ter v teh postopkih dodelila podporo 

sprejetim projektom po posameznem Ključnem ukrepu v višinah, kot je 

predstavljeno v nadaljevanju. Ker pa vsi postopki drugega prijavnega roka 

(sklepanje sporazumov z upravičenci) še niso zaključeni, lahko pride do 

odstopanj v višini dodeljenih sredstev (npr. odstop od sklenitev sporazuma z 

izbranim prijaviteljem, itd.) ter s tem posledično do spremembe podatkov 

razpoložljivih sredstev. Nacionalna agencija kljub vsemu in glede na številna 

vprašanja potencialnih prijaviteljev, objavlja informativne podatke o 

razpoložljivih sredstvih za zadnji prijavni rok (1. 10. 2015), saj ocenjujemo, 

da so te informacije ključne za potencialne prijavitelje pri pripravi predlogov 

projektov. 

 

 

Rezervna lista sprejetih predlogov projektov ob zadnjem prijavnem 

roku v letu 2015 

Nacionalna agencija bo ob zadnjem prijavnem roku v letu 2015 (1. 10. 2015) 

uvedla t.i. rezervno listo sprejetih predlogov projektov za posamezni Ključni 

ukrep. Vsi predlogi projektov, ki bodo zavrnjeni zaradi omejitve sredstev na 

prijavnem roku 1. 10. 2015, bodo umeščeni na rezervne liste (po Ključnem 

ukrepu). V kolikor bo višina končnih dotacij sprejetih projektov po zaključnih 

poročilih (velja za prvi in drugi prijavni rok v 2015) manjša od dodeljenih 

dotacij za posamezni projekt in s tem manjša od skupnih razpoložljivih 

sredstev v letu 2015, bo Nacionalna agencija prijaviteljem na zadnji prijavni 

rok v letu 2015, katerih predlogi projektov bodo umeščeni na rezervno listo, 

lahko ponudila v podpis Sporazum o dotaciji. Prijavitelji se bodo takrat 

odločili, ali bodo k podpisu Sporazuma pristopili ali ne. 

Namen rezervne liste je, da Nacionalna agencija s »ponovno dodelitvijo 

neporabljenih že dodeljenih dotacij za leto 2015«, podpre dodatne predloge 

projektov, ki drugače zaradi omejitve razpoložljivih sredstev, ne bi bili 

sprejeti v program. 

 



 

 
 

 

                                                         

 

 

Prijavni rok 1. oktober 2015 

1. 10. 2015 ob 12.00 uri se izteče zadnji prijavni rok za predložitev 

predlogov projektov v program Erasmus+ na področju mladine v letu 2015 in 

sicer: 

 

Ključni 

ukrep 

Prijavni 

rok v letu 

2015 

Akcija Tipi aktivnosti 

Ključni 

ukrep 1: 

2015-3-

KU1 

Učna mobilnost 

posameznikov; Projekti 

mobilnosti za mlade in 

mladinske delavce (KA105) 

Projekti 

mladinskih 

izmenjav, evropske 

prostovoljne službe 

in mobilnosti 

mladinskih 

delavcev. 

Ključni 

ukrep 2: 

2015-3-

KU2 

Sodelovanje za inovacije in 

izmenjavo dobrih praks; 

Projekti strateških partnerstev 

na področju mladine (KA205) 

Projekti strateških 

partnerstev na 

področju mladine in 

transnacionalne 

mladinske pobude. 

Ključni 

ukrep 3: 

2015-3-

KU3 

Podpora za reformo politik; 

Projekti srečanj mladih in 

oblikovalcec politik na 

področju mladine (KA347)  

 

 

 

 

Postopek prijavljanja predlogov projektov v sprejem 

Celoten postopek prijavljanja predlogov projektov v sprejem je podrobno 

opisan na spletni strani http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-

akciji/prijavni-postopek/.  

 

Prijavni obrazci za prijavo predloga projekta ob prijavnem roku 1. 

oktober 2015 so že dosegljivi na spletnih straneh www.mva.si.  

 

Akreditacije EVS organizacij: Organizacije, ki želijo izvajati aktivnosti 

evropske prostovoljne službe v katerikoli vlogi (pošiljajoča, gostiteljska ali 

koordinacijska EVS organizacija), morajo biti akreditirane EVS organizacije 

najkasneje na dan prijavnega roka. Postopek akreditacije EVS organizacije 

na Nacionalni agenciji traja več tednov, zato je skrajni datum za predložitev 

vloge za akreditacijo 19. 8. 2015, če hoče organizacija na zadnji prijavni rok 

1. 10. 2015 prijaviti predlog projekta, ki bo vključeval EVS aktivnost. 

 

Nasveti prijaviteljem predlogov projektov 

 

 Pravočasna oddaja e-prijave: Oddaja e-prijave zadnji dan pred iztekom 

prijavnega roka je, ker se prijavljajo organizacije iz celotne EU v skupni 

elektronski sistem, lahko otežena oziroma prijavitelj tvega, da bo oddaja 

izvedena prepozno. Prijave, katerih registracija uspešne predložitve so v 

sistemu elektronsko zabeležene kasneje kot 12:00:00, se štejejo kot 

prepozno vložene prijave (to velja tudi npr. za zamudo zgolj 2 sekund, 

saj sistem avtomatično izloči prepozno oddane prijavnice in NA na to 

nima vpliva). 

 

 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/prijavni-postopek/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/prijavni-postopek/
http://www.mva.si/


 

 
 

 

                                                         

 

 

 Najpogostejše napake ali pomanjkljivosti prijaviteljev: 

 Neustrezen datum začetka projekta.  

 Nepodpisana ali nepopolno izpolnjena častna izvaja. 

 Prošnja ne vsebuje obveznih prilog. Manjka urnik aktivnosti ali 

častna izjava. 

 Organizacija, kjer se bo izvajal EVS projekt, ni akreditirana. 

 

Zaradi zgoraj navedenih napak so predlogi projektov tehnično 

neustrezni, njihov sprejem v program pa je zato zavrnjen zaradi 

neizpolnjevanja kriterijev upravičenosti za sprejem v program 

Erasmus+. 

 

Druge pomanjkljivosti, ki se pojavljajo, a so prijavitelji pozvani k dopolnitvi 

vloge: 

 

 Prijavitelji niso navedli številke akreditacije za vse sodelujoče organizacije 

v aktivnosti EVS-a.  

 Prijavitelj je izbral napačno vrsto aktivnosti glede profila držav. Na 

primer: v projektu ni sodelovala partnerska država (glej seznam 

partnerskih držav v Vodniku po programu), le programske države (glej 

seznam programskih držav v Vodniku po programu), a je prijavitelj izbral 

aktivnost s partnerskimi državami. 

 

Podpora za prijavitelje pred prijavnim rokom 1. oktober 2015 

Z namenom dodatne podpore pri pripravi predlogov projektov ter podpore 

prijaviteljem pri uporabi e-oblike prijavnice za prijavo projekta v program, bo 

Nacionalna agencija v sredini septembra organizirala delavnice za prijavitelje, 

od 10. septembra dalje pa bo potekalo tudi okrepljeno svetovanje, in sicer 

vam bomo po telefonu na voljo vsak delovnik od 10. do 12. ure in od 13. do 

15. ure, za osebno svetovanje pa po dogovoru. Več informacij o datumih 

delavnic je na voljo na: 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podporne-aktivnosti/pomoc-pri-

prijavi-projektov/. 

 

 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podporne-aktivnosti/pomoc-pri-prijavi-projektov/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podporne-aktivnosti/pomoc-pri-prijavi-projektov/


 

 
 

 

                                                         

 

 

KLJUČNI UKREP 1: Učna mobilnost 

posameznikov; PROJEKTI MOBILNOSTI ZA 

MLADE IN MLADINSKE DELAVCE 

 

V okviru Ključnega ukrepa 1 na področju mladine je mogoče pridobiti 

sofinanciranje za projekte mobilnosti za mlade (projekti mladinskih izmenjav 

ali projekti evropske prostovoljne službe) ter projekte mobilnosti mladinskih 

delavcev. 

 

Razpoložljiva sredstva in dodatna pravila uporabe sredstev 

V letu 2015 Nacionalna agencija razpolaga z 1.931.741,00 EUR razpoložljivih 

sredstev za dodelitev podpore v program sprejetih projektov v okviru 

Ključnega ukrepa 1. Razpoložljiva sredstva se lahko do konca leta zvišajo ali 

znižajo do višine 89.725,00 EUR s prenosom razpoložljivih sredstev med 

Ključnim ukrepom 1 in 2. Razpoložljiva sredstva se v letu 2015 dodeljujejo v 

postopkih sprejema predlogov projektov v program v treh prijavnih rokih. Pri 

sprejemu in dodelitvi podpore pa mora Nacionalna agencija upoštevati tudi 

predpisane minimalne višine razpoložljivih sredstev na letni ravni, ki jih mora 

Nacionalna agencija uporabiti za podporo posameznemu tipu mobilnosti in 

sicer: 

 

Tabela 1: Minimalni predpisani zneski za podporo posameznemu tipu 

mobilnosti 

 

Mladinske 

izmenjave (MI) 

 

Evropska 

prostovoljna služba 

(EVS) 

Mobilnost 

mladinskih 

delavcev (MMD) 

Minimalni 

predpisani 

zneski 579.522,00 734.062,00 231.809,00 

 

Dodatno je Nacionalna agencija omejena  pri uporabi sredstev za podporo 

projektom s sodelovanjem partnerjev iz partnerskih držav, ki je omejena na 

25% vseh dodeljenih sredstev oziroma največ  482.935,25 EUR. 

 

Že dodeljena sredstva v letu 2015 

Nacionalna agencija je zaključila postopke izbora predlogov projektov na 

dveh od treh prijavnih rokov v letu 2015 ter v teh postopkih dodelila podporo 

sprejetim projektom v skupni višini 1.576.363,00 EUR (z vštetimi sredstvi za 

EVS usposabljanja), kar predstavlja skoraj 82% vseh razpoložljivih sredstev 

za dodelitev v Ključnem ukrepu 1 na področju mladine v letu 2015. 

 

Tabela 2: Pregled že dodeljenih sredstev po tipu mobilnosti in glede na izvor 

partnerjev v letu 2015 

Prijavni rok 

Aktivnosti s programskimi 

državami 

Aktivnosti s partnerskimi 

državami 
SKUPAJ 

MI EVS MMD 
 

MI EVS MMD MI EVS MMD SKUPAJ 

2015-1-KU1 303.678 234.256 120.215 
 

107.192 109.020 25.840 410.870,00 343.275,08 146.055,00 900.200,08 

2015-2-KU1 167.392 244.709 43.405 
 

23.558 57.799 19.300 190.950,00 302.507,56 62.705,00 556.162,56 

EVS usposabljanja 
      

 

        
120.000 

  
120.000 

  
471.070 478.964 163.620 

 
130.750 166.819 45.140 601.820 765.783 208.760 1.576.363 

  
  71%   

 
  22%   38% 49% 13% 100% 



 

 
 

 

                                                         

 

 

Možnosti za sprejem projektov ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 

(1. 10. 2015) 

 

Za dodelitev ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 ostaja na razpolago 

355.378,00 EUR. 

 

Za lažjo orientacijo Nacionalna agencija podaja naslednjo oceno možnosti za 

sprejem projektov mobilnosti za mlade in mladinske delavce glede na tip ali 

izvor partnerjev v projektu: 

 

 
Mladinske 

izmenjave 

Evropska 

prostovoljna 

služba 

Mobilnost 

mladinskih 

delavcev 

Aktivnosti s 

programskimi 

državami 

VEČJA 

VERJETNOST 

SPREJEMA 

VEČJA 

VERJETNOST 

SPREJEMA 

MANJŠA 

VERJETNOST 

SPREJEMA 

Aktivnosti s 

partnerskimi 

državami 

MANJŠA 

VERJETNOST 

SPREJEMA 

SREDNJA 

VERJETNOST 

SPREJEMA 

MANJŠA 

VERJETNOST 

SPREJEMA 

 

 

Sugestije Nacionalne agencije potencialnim prijaviteljem 

Prijaviteljem predlagamo, da pred pripravo predlogov projektov preučijo tudi 

smernice za pripravo predlogov projektov, ki so dosegljive TUKAJ. 

 

 

 

http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/0_E_MVA/Informacije/SMERNICE_ZA_PRIPRAVO_PROJEKTOV_E__MVA_V_LETU_2015.pdf


 

 
 

 

                                                         

 

 

KLJUČNI UKREP 2: Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo dobrih praks; PROJEKTI STRATEŠKIH 

PARTNERSTEV NA PODROČJU MLADINE 

 

Ob prijavnem roku 1. oktober 2015 se lahko v sprejem v program Erasmus+ 

na področju mladine potegujejo predlogi projektov strateških partnerstev na 

področju mladine oziroma predlogi projektov transnacionalnih mladinskih 

pobud. 

 

Razpoložljiva sredstva 

Nacionalna agencija razpolaga v letu 2015 z 359.243,00 EUR razpoložljivih 

sredstev za dodelitev v Ključnem ukrepu 2. Razpoložljiva sredstva se lahko 

do konca leta povečajo ali zmanjšajo do višine 89.725,00 EUR s prenosom 

razpoložljivih sredstev med Ključnim ukrepom 1 in 2.  

 

Že dodeljena sredstva 

Nacionalna agencija je zaključila postopke izbora predlogov projektov na 

dveh od treh prijavnih rokov v letu 2015 ter v teh postopkih dodelila podporo 

sprejetim projektom v skupni višini 259.817,00 EUR, kar predstavlja 72% 

vseh razpoložljivih sredstev za dodelitev v Ključnem ukrepu 2 na področju 

mladine v letu 2015. 

 

Možnosti za sprejem ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 (1. 10. 

2015) 

 

Za dodelitev ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 ostaja na razpolago 

99.092,00 EUR. Predloge projektov, katerih dodeljena višina sofinanciranja 

(dotacije) bi presegala obseg vseh razpoložljivih sredstev za dodelitev ob 

posameznem prijavnem roku, ne bo mogoče sprejeti in s tem dodeliti 

dotacijo, zato prijavitelje pozivamo, da ne prijavljajo projektov, katerih 

zaprošena višina dotacije presega razpoložljiva sredstva zadnjega prijavnega 

roka. 

 

Napake pri razumevanju pravil strateških partnerstev na področju 

mladine 

Strateška partnerstva na področju mladine so v okviru Strateških partnerstev 

v Vodniku navedena kot izjema, kjer lahko nastopata le dve organizaciji 

(lahko tudi več) in ki lahko trajajo tudi manj kot 24 mesecev; to je od 6-36 

mesecev. Vendar je pri tem pogoj, da so vse organizacije, ki nastopajo v 

partnestvu, mladinske organizacije. Kot take se razume organizacije, ki so 

jasno določene kot mladinske po mednarodnih standardih (imajo članstvo, 

lokalne enote, jih vodijo mladi, imajo formalno obliko itd) oz. kjer je jasno 

določeno in iz profila razvidno, da gre za neformalne skupine na področju 

mladinskega dela, mladinske klube oz. centre ali mladinske svete, kjer je v 

okviru organizacij ali projektov prav tako pomembna in ključna vloga mladih. 

Organizacije (inštituti, fundacije, raziskovalni centri, socialna podjetja, ipd.) 

katerih del poslanstva je tudi delo na področju mladine ne spadajo v okvir 

»mladinskih organizacij«, ki bi sodile v okvir strateških partnerstev na 

področju mladine. V kolikor tudi take organizacije oblikujejo partnerstvo v 

projektih se upoštevajo pravila »splošnih« strateških partnerstev. 

 

Sugestije Nacionalne agencije potencialnim prijaviteljem 

Prijaviteljem predlagamo, da pred pripravo predlogov projektov preučijo tudi 

smernice za pripravo predlogov projektov, ki so dosegljive TUKAJ. 

http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/0_E_MVA/Informacije/SMERNICE_ZA_PRIPRAVO_PROJEKTOV_E__MVA_V_LETU_2015.pdf


 

 
 

 

                                                         

 

 

KLJUČNI UKREP 3: Podpora za reformo politik; 
PROJEKTI SREČANJ MLADIH IN OBLIKOVALCEV 

POLITIK NA PODROČJU MLADINE 
 

 

Razpoložljiva sredstva 

Nacionalna agencija razpolaga v letu 2015 z 105.024,00 EUR razpoložljivih 

sredstev za dodelitev v Ključnem ukrepu 3.  

 

Že dodeljena sredstva v letu 2015 

Nacionalna agencija je zaključila postopke izbora predlogov projektov na 

dveh od treh prijavnih rokov v letu 2015 ter v teh postopkih dodelila podporo 

sprejetim projektom v skupni višini 79.994,00 EUR, kar predstavlja 76% 

vseh razpoložljivih sredstev za dodelitev v Ključnem ukrepu 3 na področju 

mladine v letu 2015. 

 

Možnosti za sprejem ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 (1. 10. 

2014) 

 

Za dodelitev ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 ostaja na razpolago 

25.030,00 EUR.  

 

Predloge projektov, katerih dodeljena višina sofinanciranja (dotacije) bi 

presegala obseg vseh razpoložljivih sredstev za dodelitev ob posameznem 

prijavnem roku, ne bo mogoče sprejeti in s tem dodeliti dotacijo, zato 

prijavitelje pozivamo, da ne prijavljajo projektov, katerih zaprošena višina 

dotacije presega razpoložljiva sredstva zadnjega prijavnega roka. 

 

Pomemben poudarek 

Širina in način vključevanja mladih sta poleg ustrezne vsebine in učinkov 

ključna za uspešne projekte v okviru Ključnega ukrepa 3. Uspeh se meri v 

stopnji participacije mladh v projektu ter relevantnosti problematike 

določenega javno političnega področja s katerim se mladi v okviru projektov 

srečujejo in se z njim ukvarjajo. Učna komponenta je z vidika procesa zelo 

pomembna, prav tako pa tudi kvaliteta pridobivanja in izmenjave informacij 

ter vplivanje na spremembe v okviru javnih politik. Izobraževalna 

komponenta v smislu orgnaniziranja seminarjev, usposabljanj, delavnic, ipd. 

je v kontekstu strukturiranega dialoga sekundarnega pomena. Podobno kot v 

vseh tipih aktivnosti projektov Erasmus+: Mladi v akciji je tudi v okviru 

Ključnega ukrepa 3 izjemno pomemben profil in poslanstvo organizacij, ki 

prijavljajo projekte ter sektorska umeščenost in povezava z obravnavano 

tematiko. 

 

Sugestije Nacionalne agencije potencialnim prijaviteljem 

Prijaviteljem predlagamo, da pred pripravo predlogov projektov preučijo tudi 

smernice za pripravo predlogov projektov, ki so dosegljive TUKAJ. 

 

 

 

 

Ljubljana, 10.8.2015 

 

 

http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/0_E_MVA/Informacije/SMERNICE_ZA_PRIPRAVO_PROJEKTOV_E__MVA_V_LETU_2015.pdf

