


STRUKTURA PROGRAMA ERASMUS+: MLADI V AKCIJI

Ključni ukrep 1:

Učna mobilnost 
posameznikov 

(mladih in mladinskih 
delavcev)

Ključni ukrep 2:

Strateška partnerstva 

(na področju mladine)

Ključni ukrep 3:

Podpora za reformo politik 

(Dialog mladih: srečanja 
mladih in oblikovalcev 

politik na področju 
mladine)

MLADINSKE IZMENJAVE

MOBILNOST 
MLADINSKIH DELAVCEV

RAZVOJ INOVACIJ

PRENOS DOBRIH PRAKS NACIONALNA SREČANJA

MEDNARODNA SREČANJA

Transnacionalne 
mladinske 

pobude



MLADINSKE IZMENJAVE

Mladi 
načrtujejo in 
aktivno 
soustvarjajo 
projekt v 
vseh fazah

Medkulturna 
dimenzija in 
socialno 
vključevanje

Pridobivanje 
kompetenc in 
izboljševanje 
spretnosti



MLADINSKE IZMENJAVE 
- opis aktivnosti-

Tradicionalna oblika 
mladinskega dela, 

primerna za vstop v 
program E+

Učna mobilnost 
posameznikov v 

okviru sodelovanja 
mladih na 

mednarodni ravni

Učinkovito učno polje 
za mlade ob podpori 
mladinskih delavcev

Srečevanje in aktivno 
udejstvovanje  

mladih s podobnimi 
interesi

Mladi krepijo 
kompetence in jih 

ozaveščajo; 

Učni proces mladih 
preko uporabe 

neformalnih učnih 
metod



MLADINSKE IZMENJAVE
- struktura aktivnosti-

Pripravljalni obisk

(po potrebi )

Mladinska 
izmenjava 

(osrednja aktivnost)



MLADINSKE IZMENJAVE 
- vsebinske usmeritve -

Vključevanje mladih z manj 
priložnostmi in posebnimi 

potrebami

Projektna ideja mora izhajati 
iz potreb mladih

Krepitev učne dimenzije in 
podpora procesu učenja

(Youthpass!)

Vključevanje novih 
organizacij

Ustrezno načrtovanje in 
merjenje učinkov projekta

Boljša izraba medkulturne 
dimenzije z namenom 

krepitve evropske identitete 
mladih in aktivnega 

evropskega državljanstva

Spodbujanje strpnosti in 
preprečevanje nasilne 

radikalizacije ter sovražnega 
govora

Ustrezno načrtovanje in 
izvajanje aktivnosti 

razširjanja rezultatov



MERILA ZA UPRAVIČENOST - skupna
Upravičene sodelujoče organizacije

• neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

• evropska mladinska nevladna organizacija;

• javni organ na lokalni ali regionalni ravn;

• socialno podjetje;

• neformalna skupina mladih.

Kdo se lahko prijavi?

• katera koli sodelujoča organizacija ali skupina s sedežem v državi Programa.

Kje se prijaviti?

• Pri nacionalni agenciji v državi, kjer je sedež organizacije prijaviteljice.

Število in profil sodelujočih organizacij

• Vsaj 2.

• Države Programa: vse sodelujoče organizacije morajo biti iz držav Programa.

• Sosedske partnerske države: v aktivnost je vključena vsaj ena organizacija iz držav Programa in ena iz sosedskih 
partnerskih držav.

Trajanje projekta

• 3-24 mesecev



MERILA ZA UPRAVIČENOST – dodatna za MI
Trajanje aktivnosti

• 5-21 dni, v kar ni zajet čas poti.

Kraj aktivnosti

• V eni izmed držav, vključenih v aktivnost.

Upravičeni udeleženci

• Mladi udeleženci: mladi, stari od 13 do 30 let, ki bivajo v svoji pošiljajoči državi (urejen status).

• Mladinski voditelji: minimalno 18 let.

Število udeležencev

• Minimalno 16 in maksimalno 60 mladih udeležencev + mladinski voditelji.

Struktura nacionalnih skupin

• Minimalno 4 mladi udeleženci na skupino + obvezno vsaj 1 mladinski voditelj na skupino.

• Skupina udeležencev iz gostiteljske države mora biti vključena v vsako aktivnost (če jih je več).

Predhodni načrtovalni obisk

• Trajanje: največ 2 dni, kamor ni vključen čas potovanja oz. Dnevi za pot.

• Število udeležencev: 1 udeleženec /skupino; 2 udeleženca sta lahko le v primeru, da je drugi udeležence mlada 
oseba, ki se bo kot udeleženec udeležil aktivnosti mladinske izmenjave (ne kot mladinski voditelj ali trener).



PRAVILA FINANCIRANJA - MI

Pot

•Od 
20/180/275/360/530/820/ 
1.500 EUR/udeleženca

•izračunano na podlagi pasu 
razdalje enosmerne poti -
kraj izvora do kraja 
aktivnosti

Organizacijska podpora

•34 EUR/udel./dan

•Prispevek za  potovalni dan 
po potrebi

•Stroški povezani z 
izvajanjem mobilnosti 
(priprava, izvajanje 
aktivnosti – pot, podpora 
MZMP, učni proces, 
razširjanje rezultatov)

Izredni stroški

•Stroški povezani s 
pridobivanjem vize, 
dovoljenja za bivanje ali 
zdravstvenih dokazil; stroški 
nastanitve&prehrane PNO, 
stroški povezani z 
enakopravno vključitvijo 
mladih z manj priložnostmi: 
100 % upravičenih stroškov

•Stroški za finančno jamstvo: 
75 % upravičenih stroškov

•Dragi potni stroški: do 
največ 80 % upravičenih 
stroškov

Posebne potrebe

•Dodatni stroški, 
neposredno povezani z 
udeleženci s posebnimi 
potrebam in spremljevalci

•V kolikor stroški niso kriti na 
postavki pot in 
organizacijska podpora

•100% upravičenih stroškov



MLADINSKE IZMENJAVE 
- pogoste pomanjkljivosti -

Nekompatibilna, 
neenakovredna 

partnerstva, ki slonijo 
predvsem na 

organizaciji prijaviteljici

Šibka kakovost priprav 
in zasnove projekta

Neobstoječa skupina 
mladih pred prijavo 

projekta

Slaba učna podpora in 
podpora za vključevanje 

mladih z manj 
priložnostmi

Šibka skladnost ciljev 
projekta in načrtovanih 

aktivnosti

Slabo razširjanje 
rezultatov med ostale 

člane sodelujočih 
organizacij ter širše  



POGOSTE FORMALNE NAPAKE

Prepozno oddana 
vloga

Neustrezen datum 
začetka projekta

Neustrezna ali 
nepopolna častna 

izjava

Nepopolna vloga 
(manjkajo obvezne 

priloge: častna 
izjava ali urnik)

Prijavnica je bila 
oddana na napačno 
nacionalno agencijo

Neupravičene 
sodelujoče 
organizacije





MERILA ZA DODELITEV 1. del

Ustreznost 
projekta
(največ 30 točk)

Ustreznost predloga v zvezi s:
• cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta 

mobilnosti?“);
• potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih 

udeležencev;

V kolikšni meri je predlog primeren za:
• doseganje mzmp, vključno z begunci, prosilci za azil in 

migranti;
• Spodbujanje raznolikosti, medkulturnega in medverskega 

dialoga,..,kot tudi za projekte za izboljšanje medijske 
pismenosti, kritičnega razmišljanja in smisla za pobudo med 
mladimi;



MERILA ZA DODELITEV 1. del

Ustreznost 
projekta
(največ 30 točk)

V kolikšni meri je predlog primeren za:
• Doseganje učnih izidov za udeležence;
• Krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih 

organizacij.
• Vodi v izboljšanje kakovosti mladinskega dela sodelujoče 

organizacije;

• V kolikšni meri projekt v ukrep vključuje nove prijavitelje;



MERILA ZA DODELITEV 2. del

Kakovost 
zasnove in 
izvedbe projekta
(največ 40 točk)

• jasnost, celovitost in kakovost vseh 3 faz predloga projekta;
• usklajenost prepoznanih potreb, ciljev projekta, profilov 

sodelujočih in izobraževalnih vsebin;
• kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
• Kakovost priprav, ki so zagotovljene udeležencem
• kakovost predlaganih participativnih metod neformalnega učenja;
• koliko so mladi dejavno udeleženi v vseh fazah projekta;
• Kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov 

udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost 
in priznavanje;

• ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v 
aktivnosti;

• Če je relevantno: uravnotežena zastopanost organizacij iz držav 
programa in sosedskih partnerskih držav;

• kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi 
organizacijami in drugimi zadevnimi deležniki;



MERILA ZA DODELITEV 3. del

Učinek in 
razširjanje
(največ 30 točk)

• Kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;

Morebitni učinek projekta:
• na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom 

projekta in po njem;
• na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno 

sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski 
ravni;

• Ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov 
projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.



POMEMBNO ZA PRIJAVO PROJEKTA

Koda PIC 

(pridobiti jo morajo vsi 
partnerji)

Ena prijavnica za celotni 
projekt, lahko z več 

aktivnostmi 

(odda jo nosilec projekta v 
imenu celega partnerstva)

Priporočamo oddajo že 
kakšen dan PRED prijavnim 

rokom

V primeru tehničnih težav: 
v roku 2 ur po izteku 

prijavnega roka (do 14:00), 
na info@movit.si poslati e-
pošto + print screen, kjer je 

težava jasno vidna

V roku 10 dni po prijavnem 
roku NA pošlje potrdilo o 

prejemu prijavnice – če ga 
ne dobite, nam sporočite na 

info@movit.si

mailto:info@mva.si
mailto:info@mva.si


PODPORA
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/

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



