


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



KLJUČNI UKREP 2 – STRATEŠKA PARTNERSTVA

Podpirati razvoj, 
prenos in/ali 
izvajanje 
inovativnih praks

Izvajanje skupnih 
pobud za 
spodbujanje 
sodelovanja, 
vzajemnega učenja 
in izmenjav izkušenj 
na evropski ravni



AKTIVNOSTI PODPRTE V STRATEŠKEM PARTNERSTVU

sodelovanje in mreženje 
organizacij

preskušanje in/ali 
izvajanje inovativnih 

praks 

aktivnosti, ki olajšajo 
priznavanje in 

potrjevanje znanja, 
spretnosti in kompetenc

aktivnosti za podporo 
učečim se, ki imajo 
posebne potrebe

aktivnosti za boljšo 
pripravljenost 
strokovnjakov

aktivnosti spodbujanja 
integracije beguncev, 

prosilcev za azil in 
novoprispelih migrantov 

aktivnosti, ki podpirajo 
podjetniško naravnanost 

in spodbujanje 
aktivnega državljanstva 

in podjetništva 



KLJUČNI UKREP 2 – STRATEŠKA PARTNERSTVA 
(NA PODROČJU MLADINE)

PRENOS DOBRIH PRAKS RAZVOJ INOVACIJ

Značilnosti: 

- intelektualni rezultat

- multiplikacijski dogodki

Aktivnosti usposabljanja, poučevanja ali učenja 

Posebna vrsta 
aktivnosti: 

Transnacionalne 
mladinske pobude

• kombinirana fizična in virtualna mobilnost mladih

• dolgoročne mobilnosti mladinskih delavcev

• kratkoročna skupna usposabljanja osebja



MERILA ZA UPRAVIČENOST

Trajanje:

• 6 – 36 mesecev

Število sodelujočih organizacij: 

• minimalno 2 organizaciji iz dveh Programskih držav

Kje se prijaviti?

• Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija 
prijaviteljica sedež

Kdo se lahko prijavi?

• Katera koli organizacija s sedežem v državi Programa



PRAVILA FINANCIRANJA - osnovno

Vodenje in izvajanje 
projekta

• 500 EUR/mesec za 
koordinat. org.

• 250 EUR/mesec za 
ostale partnerje

• Največ 2.750 EUR/ 
mesec za vse 
partnerje

Mednarodna projektna 
srečanja

• Za razdalje od 100 do 
1999 km: 575 EUR na 
udeleženca na 
srečanje

• Za razdalje od 2000 ali 
več: 760 EUR na 
udeleženca na 
srečanje

Izredni stroški

• Prispevek za dejanske 
stroške, povezane z 
oddajo naročil 
podizvajalcem ali 
nakupom blaga in 
storitev. 

• Stroški zagotavljanja 
finančnega jamstva, 
če ga zahteva 
nacionalna agencija.

• 75 % upravičenih 
stroškov. Največ 

50.000 EUR na projekt 

Posebne potrebe

• Dodatni stroški, 
neposredno povezani 
z udeleženci s 
posebnimi potrebam

• 100% upravičenih 
stroškov



PRAVILA FINANCIRANJA - inovacije

Intelektualni rezultati

• Menadžer: 164 EUR/dan

• Raziskovalec/učitelj/vodja 
usposabljanja/mladinski 
delavec: 137 EUR/dan

• Tehnično osebje: 102 
EUR/dan

• Administrativno osebje: 78 
EUR/dan

Multiplikativni dogodki

• Lokalni udeleženec: 100 
EUR/dan

• Mednarodni udeleženci: 200 
EUR/dan

• Največ 30.000 EUR/projekt



PRAVILA FINANCIRANJA - mednarodne aktivnosti učenja, 
poučevanja in usposabljanja

POT

• Od 20 do 1500 
EUR/udeleženca 
odvisno od pasu 
razdalje

Individualna 
podpora

• Različno glede 
na trajanje in 
vrsto aktivnosti 
prispevek na 
udeleženca/dan

Jezikovna 
podpora

• Samo za 
aktivnosti, ki 
trajajo od 2 do 
12 mesecev: 
150 EUR na 
udeleženca

Izredni stroški

• Dragi potni 
stroški: do 
največ 80 % 
upravičenih 
stroškov



EVROPSKE PRIORITETE V NACIONALNEM OKVIRU

Horizontalne 
prioritete

Socialno vključevanje

Področne 
prioritete

Promocija 
kakovostnega 

mladinskega dela

Promocija 
opolnomočenja –

projekti 
medpodročnega

sodelovanja



VSEBINSKE USMERITVE

Prispevek k razvoju 
mladinskega dela, mladinske 

politike in mladinskega 
sektorja na splošno

Občina + lokalni mladinski svet 
+ lokalne mladinske 

organizacije >> razvoj lokalnih 
strategij na področju 

mladinskega dela, spodbujanje 
učinkov na sisteme

Vključevanje mladih s 
posebnimi potrebami 

Medsektorska partnerstva na 
lokalnih ravneh >> razvoj 
modelov za vključevanje 
ranljivih skupin mladih v 

aktivnosti in družbo

Transnacionalne pobude z 
namenom razvoja mladinskega 

dela na lokalni ravni s 
prenosom dobrih praks



POGOSTE POMANJKLJIVOSTI

Neskladnost vsebine z 
izbranimi prioritetami

Projekt ne spada na 
področje mladine oz. 
ne prispeva k razvoju 

mladinskega dela

Neustrezno ali 
premalo upoštevano 

partnerstvo –
enakovredna vloga

Nepovezane, različne 
informacije v različnih 

delih vloge

Slab projektni 
menedžment

Slabo načrtovana 
uporabnost rezultatov 

za sodelujoče 
organizacije

Slabo načrtovani 
kazalniki uspešnosti 

projekta

Slabo načrtovani 
ukrepi za razširjanje 

rezultatov  

Pri transnacionalnih 
mladinskih pobudah: 
mladi niso vključeni v 

vse faze projekta





MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost 
projekta
(največ 30 točk)

Ustreznost predloga v zvezi s:
• cilji in prednostnimi nalogami ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji in 

prednostne naloge strateškega partnerstva?“).
• Če predlog obravnava prečno prednostno nalogo „vključujoče izobraževanje, 

usposabljanje in mladi“, bo obravnavan kot zelo ustrezen.
• Če predlog obravnava eno ali več „evropskih prednostnih nalog v nacionalnem 

okviru“, kot jih razglasi nacionalna agencija, bo obravnavan kot zelo ustrezen.

V kolikšni meri:
• predlog temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
• so cilji jasno opredeljeni in realistični ter obravnavajo vprašanja, ki so 

pomembna za sodelujoče organizacije in ciljne skupine;
• je predlog ustrezen za uresničevanje sinergij med različnimi področji 

izobraževanja, usposabljanja in mladine;
• je predlog inovativen in/ali dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo 

sodelujoče organizacije;
• predlog prispeva dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo 

mogoče doseči z izvajanjem aktivnosti v samo eni državi.



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
zasnove in 
izvedbe projekta
(največ 20 točk)

• Jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami 
za pripravo, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje;

• usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
• kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
• obstoj in ustreznost ukrepov za nadzor kakovosti, da se zagotovijo 

visokokakovostna izvedba projekta, pravočasni zaključek in poraba sredstev v 
okviru proračuna;

• v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje ustrezna sredstva 
posameznim aktivnostim;

• po potrebi uporaba spletnih platform Erasmus+ (tj. eTwinning; EPALE; School
Education Gateway) kot orodij za pripravo, izvajanje in nadaljnje spremljanje 
aktivnosti projekta.

• Če so v projektu predvidene aktivnosti usposabljanja, poučevanja ali učenja:
• kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore v aktivnostih 

učenja, poučevanja in usposabljanja;
• v kolikšni meri so te aktivnosti usklajene s cilji projekta in vključujejo ustrezno 

število udeležencev;
• kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev v skladu 

z evropskimi orodji in načeli za preglednost in priznavanje.



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
projektne 
skupine in 
dogovorov o 
sodelovanju
(največ 20 točk)

V kolikšni meri:
• projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij, ki se 

dopolnjujejo in imajo zahtevan profil, izkušnje in strokovno znanje za 
uspešno izvedbo vseh vidikov projekta;

• sta iz porazdelitve odgovornosti in nalog razvidna zavezanost in dejavno 
prispevanje vseh sodelujočih organizacij;

• projekt vključuje udeležbo organizacij z različnih področij izobraževanja, 
usposabljanja, mladine in iz drugih socialno-ekonomskih sektorjev, če to 
velja za vrsto projekta.

• V kolikšni meri projekt v ukrep vključuje nove udeležence;

• obstoj učinkovitih mehanizmov za koordinacijo in obveščanje med 
sodelujočimi organizacijami ter drugimi zadevnimi deležniki;

• kadar je to ustrezno, v kolikšni meri vključenost sodelujoče organizacije 
iz partnerske države prispeva bistveno dodano vrednost k projektu (če ta 
pogoj ni izpolnjen, se projekt ne upošteva pri izboru).



MERILA ZA DODELITEV

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;

• kakovost načrta razširjanja: ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je 
izmenjava rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;

• če je ustrezno, v kolikšni meri je v predlogu opisano, kako se bo omogočil 
prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in 
nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; in predlog ne vsebuje 
nesorazmernih omejitev;

• kakovost načrtov za zagotavljanje trajnosti projekta: ali lahko projekt po 
porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.



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@movit.si


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

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



