Na podlagi Uredbe (EU) 2021/888 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o
vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU) 2018/1475 in (EU)
št. 375/2014 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

MOVIT, Ljubljana
Dunajska cesta 5
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 47 47
W: www.movit.si
E: info@movit.si

SKLEP
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa EU
Evropska solidarnostna enota, Razpis ESE 2021,
Ukrep solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC30-SOL),
prijavni rok 5. 10. 2021

1.

člen

Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Evropska solidarnostna enota v letu 2021 –
EAC/A02/2021 Evropska solidarnostna enota (2021/C 132/06) v okviru ukrepa solidarnostni
projekti, ob prijavnem roku 2021-2, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega
vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na drugem prijavnem roku v okviru ukrepa
solidarnostni projekti, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – solidarnostni projekti (ESC30-SOL) v skupni
vrednosti sofinanciranja 61.805,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – solidarnostni projekti (ESC30-SOL)

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2021-2-SI02-ESC30-SOL-000038942

2.

2021-2-SI02-ESC30-SOL-000039181

3.

2021-2-SI02-ESC30-SOL-000040768

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJICENTER ZA KAKOVOSTNO
PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA MLADIH
DRUŠTVO KREATIVNE
MLADINE
DRUŠTVO ZA KULTURO
INKLUZIJE

4.

2021-2-SI02-ESC30-SOL-000038166
2021-2-SI02-ESC30-SOL-000040700
2021-2-SI02-ESC30-SOL-000038735

5.
6.
7.
8.

2021-2-SI02-ESC30-SOL-000040926
2021-2-SI02-ESC30-SOL-000041204

9.

2021-2-SI02-ESC30-SOL-000041034

SKUPAJ

Društvo SMC Maribor
SLOVENSKA KARITAS
Društvo tabornikov rod
Stane Žagar - mlajši
Mladi za boljši svet
DRUŠTVO DIH ENAKOPRAVNI POD
MAVRICO
NDP TOZD, zavod za
trajnostno družbeno
gospodarstvo, socialno
podjetje

Ocena

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev

Borc živi

90

7.644,00

#JoinUs

89

6.000,00

RECEPT ZA
TRAJNOST IN
VKLJUČENOST
IZRAZI SE
Kuhajmo skupaj 2
Nov prostor za
novo znanje
Digitalna babi
Povsod smo - s
prostovoljstvom
do večjega dosega
LGBTQIA+ mladih
IZ MALEGA ZRASTE
VELIKO

89

6.544,00

86
86
84

7.644,00
6.685,00
7.644,00

84
79

6.000,00
6.000,00

75

7.644,00

Naslov projekta

61.805,00

2.

člen

Vloga v Tabeli št. 2 – solidarnostni projekti (ESC30-SOL) je zavrnjena vloga na podlagi pogojev,
določenih v Razpisu ESE 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. 2: Zavrnjena vloga zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega
števila točk – solidarnostni projekti (ESC30-SOL)

Številka projekta
1. 2021-2-SI02-ESC30-SOL-000040711

Predlagatelj

Naslov projekta

SLOVENSKA KARITAS

3.

Obnovimo kočo na
Rakitni

Ocena

Razlog zavrnitve

60

Nedoseganje minimalnega
zahtevanega št. točk
(nedoseganje 50 % točk v eni
od kategorij ocenjevanja).

člen

Na tem prijavnem roku v tem ukrepu ni zavrnjenih vlog zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali
neizpolnjevanja meril upravičenosti.
4.

člen

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

Obrazložitev
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/888 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o
vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU) 2018/1475 in (EU)
št. 375/2014 je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov programa Evropska
solidarnostna enota v letu 2021 –EAC/A02/2021 Evropska solidarnostna enota (2021/C 132/06) (v
nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev
sofinanciranja (nepovratna sredstva) za solidarnostne projekte, in sicer 5 .10. 2021 (2021-2).
V letu 2021 Nacionalna agencija razpolaga s 157.110,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev
podpore projektom v okviru ukrepa solidarnostni projekti. Razpoložljiva sredstva se v letu 2021 v
skladu z razpisom dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 28. 5. 2021
(2021-1), tudi v postopkih na drugem prijavnem roku 5. 10. 2021 (2021-2).
Nacionalna agencija je na prijavnem roku 2021-2 v okviru ukrepa solidarnostni projekti:
solidarnostni projekti (ESC30-SOL), prejela 10 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 68.864,00
EUR podpore iz programa Evropska solidarnostna enota.
V skladu z 2. točko 24. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo podporo
(nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z Vodnikom.
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog projektov in
izvedla vrednotenje prejetih vlog projektov.
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) na tem prijavnem roku ni bila
potrebna.

Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor
je na dopisni seji, ki je potekala od 2. 12. 2021 do 8. 12. 2021, pregledal prejete vloge projektov na
prijavnem roku 2021-2 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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