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

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
Erasmus+, Razpis E+ 2021,
Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov: projekti mobilnosti za mlade - mladinske
izmenjave (KA152-YOU), projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) in projekti
aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU),
prijavni rok 5. 10. 2021 (2021-2-KU1)

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 1 na področju mladine, ob prijavnem roku
2021-2-KU1, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na drugem prijavnem roku v okviru Ključnega ukrepa 1,
odobrene vloge v Tabeli št. 1 - projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU), v
Tabeli št. 2 - projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) in v Tabeli št.3 - projekti
aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) v skupni vrednosti sofinanciranja 901.949,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU)

Številka projekta
1.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038899

2.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039654

3.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000040479

4.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000040546

5.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038153

6.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000040215

7.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038609

Predlagatelj

Mladinska zveza Brez
izgovora Slovenija
ZAVOD ZA
IZOBRAŽEVANJE IN
INKLUZIJO ODTIZ
Javni zavod za turizem,
šport, mladinske in
socialne programe
SPOTUR Slovenj Gradec
LJUDSKA UNIVERZA
ORMOŽ
Mladinski svet Murska
Sobota
Zavod Krog

KULTURNO TURISTIČNO
DRUŠTVO DVOREC
RAKIČAN

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

Vse barve mavrice

85

25.990,00

FINDING BALANCE

85

25.067,00

Digitalna realnost prihodnost
izobrazbe?

83

16.348,00

Agrikultura 3

82

15.976,00

WE CAN AND WE
WILL!
Za njeno boljšo
prihodnost - mladi za
enakost spolov in
enake možnosti
OPEN UP: You
Deserve To Be
Happy!

81

22.584,00

78

55.145,00

77

25.024,00

Naslov projekta

Številka projekta
8.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038270

9.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039204

10.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038265

11.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038271

12.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039627

13.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039129

14.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000041267

15.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039673

16.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038259

17.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000038272

18.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039631

19.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039829

20.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000041197

Predlagatelj

HIŠA VZHAJAJOČEGA
SONCA, Černelavci,
socialno podjetje
Športno društvo
Bogojina
ZAVOD MLADINSKA
SOCIALNA INOVACIJA,
CANKOVA, socialno
podjetje
Mladinski svet Murska
Sobota
ZAVOD ROKA, Zavod za
projektni management,
Černelavci
Podjetniška akademija,
društvo za izobraževanje
o podjetništvu
DRUŠTVO KREATIVNE
MLADINE
ELU, društvo za
spodbujanje
neformalnega
izobraževanja
RAZISKOVALNO
IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE DVOREC
RAKIČAN
Zavod JULIUS, Zavod za
ohranjanje, varovanje in
promocijo parkov in
dvorcev, Murska Sobota
Mladinsko društvo Moja
Sobota
DRUŠTVO KREATIVNE
MLADINE
Connect, društvo za
promocijo aktivnega
državljanstva, socialno
podjetje

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

ME SOM ROM IN
DIVERSITY

76

19.328,00

Reactivate yourself

76

18.254,00

Keep moving, keep
improving

75

23.931,00

Modern
Entrepreneurship for
a Better Future
Media is changing
the world

74

24.894,00

74

25.523,00

Next Generation
changemakers

72

30.530,00

WAKE UP EUROPE!

72

30.086,00

Digital YOUth

71

34.369,00

Change your mind,
change the World!

70

26.321,00

Val digitalizacije

70

18.278,00

Digital and Green
Future
Bližina - Distance no
more
Create a better
future

67

23.914,00

67

35.676,00

64

28.162,00

Naslov projekta

525.400,00

SKUPAJ

Tabela št. 2: Odobrene vloge – projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU)

Številka projekta
1.

2.
3.
4.

Predlagatelj

2021-2-SI02-KA153-YOU-000039871 DRUŠTVO AKADEMIJA
ZA RAZVOJ MLADIH ARM
2021-2-SI02-KA153-YOU-000039364 MLADINSKI SVET
SLOVENIJE
2021-2-SI02-KA153-YOU-000040416 Društvo MOAVE
2021-2-SI02-KA153-YOU-000040431 Zavod za izobraževanje
in razvoj Učenjak

Naslov projekta

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

Srce drznega vodenja

85

29.884,00

Skupaj zmoremo

84

13.360,00

Go Go Green!
Jaz in mediji

84
84

27.630,00
22.593,00

Številka projekta

Predlagatelj

5.

2021-2-SI02-KA153-YOU-000038633 SLOAM, Agencija za
mlade

6.

2021-2-SI02-KA153-YOU-000040669 Društvo za ekološke in
prostočasne dejavnosti
ZOJA
2021-2-SI02-KA153-YOU-000038901 Društvo Plesni Center
Samba
2021-2-SI02-KA153-YOU-000038857 DRUŠTVO ŠTUDENTOV
IN ALUMNOV
FAKULTETE ZA ŠPORT

7.
8.

Naslov projekta

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

83

15.820,00

76

14.991,00

74

19.529,00

70

16.658,00

Socialno
podjetništvo v
nevladnih
organizacijah
Izzivi kriznega
menedžmenta v
mladinskem delu
Zumba namesto
ZOOM-a
Game of Success

160.465,00

SKUPAJ

Tabela št. 3: Odobrene vloge – projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU)

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2021-2-SI02-KA154-YOU-000040905 ZAVOD O, Zavod
škofjeloške mladine

2.

2021-2-SI02-KA154-YOU-000040780 Mladinski dom Jarše
2021-2-SI02-KA154-YOU-000039328 Zavod Krog

3.

4.

5.
6.

2021-2-SI02-KA154-YOU-000039701 Sindikat študentov,
dijakov in mladih
brezposelnih
2021-2-SI02-KA154-YOU-000040523 Društvo Parada ponosa
2021-2-SI02-KA154-YOU-000041198 Slovenska zveza za javno
zdravje, okolje in
tobačno kontrolo

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

Kasarna - stop
militarizaciji, zagon
civilni družbi
PARK projekt
Participacija mladih
za svet, kot ga
hočejo mladi
Proti kršitvami na
trgu dela

91

14.960,00

84
80

6.000,00
50.024,00

80

43.500,00

Trajnostni aktivizem
ŠUR

79
61

58.600,00
43.000,00

Naslov projekta

216.084,00

SKUPAJ

2.

člen

Vloga v Tabeli št. 4 je uvrščena na rezervno listo. Vloga bo odobrena v primeru, če se sprostijo
razpoložljiva sredstva. V primeru, da vloga, uvrščena na čakalni seznam (rezervno listo), ne bo
odobrena, kot to določa Vodnik, se šteje kot zavrnjena.
Tabela št. 4: Vloga uvrščena na rezervno listo – projekti mobilnosti za mlade - mladinske
izmenjave (KA152-YOU)

1.

Številka projekta

Predlagatelj

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039013

Konjeniško društvo Kopito

SKUPAJ

Naslov projekta

Let`s move!

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih sredstev

62

13.868,00
13.868,00

3.

člen

Na tem prijavnem roku v tem ukrepu ni zavrnjenih vlog zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja
minimalnega zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50% vsakega ocenjevanega kriterija).
4.

člen

Vloge v Tabeli št. 5 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. 5: Zavrnjene vloge zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril
upravičenosti

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

3.

KA152-YOU
2021-2-SI02-KA152-YOU-000038695 MLADINSKI CENTER PRLEKIJE
- POKRAJINSKI CENTER NVO,
slovensko nacionalno
združenje delujoče v javnem
interesu, socialno podjetje
2021-2-SI02-KA152-YOU-000038923 Zavod ZABAVNIK, Zavod za
informativne in kulturnorazvedrilne dejavnosti
2021-2-SI02-KA152-YOU-000040409 Mladinski svet Ljutomer

1.

KA153-YOU
/

1.

2.

1.

KA154-YOU
2021-2-SI02-KA154-YOU-000040828 Mladinski svet Občine
Rogaška Slatina

5.

Razlog zavrnitve

Samooskrba je prihodnost
Mladim

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

SafeWeb

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

Bodi sprememba RECIKLIRAJ!

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

“Naša kuhna” - kulinarični
medgeneracijski projek

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

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 1: Učna mobilnost
posameznikov, in sicer 5. 10. 2021 (2021-2-KU1).
V letu 2021 Nacionalna agencija razpolaga z 1.701.454,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev
podpore projektom v okviru Ključnega ukrepa 1. Razpoložljiva sredstva se v letu 2021 v skladu z
razpisom dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 11. 5. 20211 (20211-KU1), tudi v postopkih na drugem prijavnem roku 5. 10. 2021 (2021-2-KU1).

1

Prijavni rok je bil s strani EK prestavljen na 18. 5. 2021

NA je z določbami sporazuma za upravljanje programa v Ključnem ukrepu 1 omejena pri uporabi
in dodeljevanju razpoložljivih sredstev, pri čemer mora upoštevati predpisani delež sredstev za
podporo posameznemu ukrepu na letni ravni glede na vsa uporabljena (dodeljena) sredstva.
Istočasno pa lahko NA v Ključnem ukrepu 1 za podporo aktivnostim s sodelovanjem partnerskih
držav iz soseščine dodeli največ 25 % vseh uporabljenih (dodeljenih) sredstev.
Nacionalna agencija je v okviru Ključnega ukrepa 1 na področju mladine, na prijavnem roku 20212-KU1, prejela 39 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 1.019.769,00 EUR podpore iz programa
Erasmus+, in sicer:
24 vlog projektov mobilnosti za mlade - mladinskih izmenjav (KA152-YOU) v skupni višini
619.181,00 EUR;
8 vlog projektov mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) v skupni višini 160.465,00 EUR;
7 vlog projektov aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) v skupni višini 240.123,00 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.
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-KU1 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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