


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 

MLADINSKI DIALOG oz. 
projekti 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 3 – PODPORA ZA REFORMO POLITIK –
PROJEKTI DIALOG MLADIH

Spodbuja aktivno 
udeležbo mladih v 

demokratičnem 
življenju

Spodbuja razpravo, 
usmerjeno v teme 

in prednostne 
naloge iz strategije 

EU za mlade

Mladi razpravljajo o 
dogovorjenih temah 

med seboj ter z 
oblikovalci politik, 

strokovnjaki in 
predstavniki javnih 

organov.

Oblikujejo se 
rezultati, uporabni 

pri oblikovanju 
politik



KLJUČNI UKREP 3 – PODPORA ZA REFORMO POLITIK –
PROJEKTI DIALOG MLADIH

MEDNARODNA SREČANJA – v 
državi enega od partnerjev

NACIONALNA SREČANJA – v državi 
prijavitelja

V primeru dialoga z oblikovalci 
politik na evropski ravni, lahko 

aktivnost poteka na sedežu 
institucij EU (Bruselj, Frankfurt, 

Luksemburg, Strasbourg ali Haag). 



MOŽNE AKTIVNOSTI

Nacionalna srečanja ali 
mednarodni seminarji o 
vprašanjih iz strategije 

EU za mlade in 
mehanizme dialoga

Nacionalna srečanja ali 
mednarodni seminarji za 
pripravo na konference 

o mladih v okviru 
predsedovanja EU

Posveti z mladimi o 
njihovih potrebah, 

povezanih z udeležbo v 
demokratičnem življenju

Razprave o temah na 
področju mladinskih 

politik v okviru 
evropskega tedna 

mladih

Srečanja, seminarji, 
razprave med mladimi in 

oblikovalci politik/ 
odločevalci o 
participaciji

Dogodki, ki spodbujajo 
delovanje 

demokratičnih institucij 
in vlog oblikovalcev 

politik na njih



MERILA ZA UPRAVIČENOST
Upravičene sodelujoče organizacije

• neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

• evropska mladinska nevladna organizacija;

• javni organ na lokalni ali regionalni ravn;

Kdo se lahko prijavi?

• katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa.

Število sodelujočih organizacij

• Mednarodna srečanja: vsaj dve sodelujoči organizaciji iz vsaj dveh različnih držav, od njiju vsaj ena država 
Programa.

• Nacionalna srečanja: vsaj ena organizacija iz države Programa.

Upravičeni udeleženci

• Mladi udeleženci: mladi, stari od 13 do 30 let, ki bivajo v državah, ki so vključene v projekt.

• Oblikovalci politik / strokovnjaki na področju mladinske politike.

Število udeležencev

• Vsaj 30 mladih udeležencev v projektu.

Trajanje projekta

• 3-24 mesecev



PRAVILA FINANCIRANJA

Pot

•Od 20 do 1.500 
EUR/udeleženca; odvisno od 
pasu razdalje

Organizacijska 
podpora

•34 
EUR/udel./dan 

Izredni stroški

•Stroški, povezani s (spletnimi) 
posvetovanji in 
javnomnenjskimi raziskavami; 
stroški za razširjanje in uporabo 
rezultatov;                            
stroški za finančno jamstvo: 
75 % upr. str.

•Dragi potni stroški: Max. 80 % 
upr. str.

•Stroški za podporo udeležbi 
mladih z manj priložnostmi: 
100 % upravičenih stroškov

Posebne potrebe

•Dodatni stroški, neposredno 
povezani z udeleženci s 
posebnimi potrebam in 
njihovimi spremljevalci:      
100% upravičenih stroškov



VSEBINSKE USMERITVE

Projekti morajo 
spodbujati dialog med 
mladimi in političnimi 

odločevalci

Vključevanje mladih z 
manj priložnostmi in s 
posebnimi potrebami 

Vsebinsko 
navezovanje na 
aktualne teme

Evropski cilji mladih 
#11

Naj se sliši glas 
mladih: konkretni 

rezultati

Projekti spodbujajo 
izboljšanje položaja 

mladih na lokalni 
ravni

Spodbujanje strpnosti 
in preprečevanje 

nasilne radikalizacije 
ter sovražnega govora

Mladi so pobudniki 
in izvajalci projektov



POGOSTE POMANJKLJIVOSTI

Tema ne izhaja iz potreb 
mladih

Nerealno visoko 
načrtovanje števila 

udeležencev

Neskladnost s cilji in 
prioritetami ključnega 

ukrepa 3

Neustrezno načrtovanje 
stroškov – slaba 

stroškovna učinkovitost

Vsebinsko neskladje 
med načrtovanimi 

aktivnostmi –
zahtevanim proračunom





MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost 
projekta
(največ 30 točk)

Ustreznost predloga v zvezi s:
• cilji ukrepa (glej odstavek „Kaj je cilj tega ukrepa?“);
• potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih 

udeležencev;

V kolikšni meri je predlog primeren za:
• doseganje visokokakovostnih rezultatov za udeležence,
• krepitev zmogljivosti sodelujočih organizacij;

V kolikšni meri projekt vključuje mlade z manj priložnostmi.



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
zasnove in 
izvedbe projekta
(največ 40 točk)

• jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta 
(priprava, izvajanje mobilnosti in nadaljnje spremljanje);

• usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
• kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
• kakovost predlaganih participativnih metod neformalnega učenja 

in aktivno vključevanje mladih v vse faze projekta;
• ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v 

aktivnosti;
• v kolikšni meri predlog projekta vključuje ustrezne oblikovalce 

politik (oblikovalce politik, strokovnjake na področju mladine, 
predstavnike javnih organov, ki so odgovorni za področje mladine 
itd.);

• če je ustrezno, kakovost sodelovanja in obveščanja med 
sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki



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;

• ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov 
projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;

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



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/



