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SPLOŠNI CILJ PROGRAMA ERASMUS+

Ciljev strategije Evropa 2020, vključno s krovnim ciljem izobraževanja2

Ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (v nadaljnjem 
besedilu: ET 2020), vključno z ustreznimi merili uspešnosti

Trajnostnega razvoja partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja

Splošnih ciljev prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine

Cilja razvoja evropske razsežnosti v športu, zlasti množičnem, v skladu z delovnim načrtom EU na 
področju športa

Program Erasmus+ prispeva k uresničevanju:

Spodbujanja evropskih vrednot v skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji 



POMEMBNE ZNAČILNOSTI PROGRAMA ERASMUS+

Neformalno učenje
Razširjanje in 

uporaba rezultatov 
in učinki projektov

Večjezičnost in 
mednarodna 

dimenzija

Enakost in 
vključevanje

Zaščita in varnost 
udeležencev

Prosta dostopnost 
gradiv



ENAKOST IN VKLJUČEVANJE

Invalidnost
Težave pri 

izobraževanju
Ekonomske 

ovire
Kulturne 

razlike

Zdravstvene 
težave

Družbene 
ovire

Geografske 
ovire



CILJI PROGRAMA ERASMUS+: MLADI V AKCIJI

Izboljšati ključne kompetence 
in sposobnosti mladih, kot tudi 

promoviranje participacije, 
aktivnega državljanstva, 
socialne vključenosti, ...

Spodbuditi kakovost v 
mladinskem delu z okrepljenim 

sodelovanjem med organizacijami 
na področju mladine in/ali 

drugimi deležniki.

Dopolnjevati reforme politik na 
lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni ter podpirati razvoj znanja 

in mladinske politike.

Okrepiti mednarodno razsežnost 
mladinskih dejavnosti in krepiti 

zmožnosti mladinskih delavcev in 
organizacij.



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



UPRAVIČENE DRŽAVE

DRŽAVE PROGRAMA 

Države članice EU, Severna 
Makedonija, Islandija, 

Lihtenštajn, Norveška, Turčija, 
Srbija

SOSEDSKE PARTNERSKE 
DRŽAVE EU

Zahodni Balkan, Države 
vzhodnega partnerstva, 

Države južnega Sredozemlja, 
Rusija

DRUGE PARTNERSKE DRŽAVE

Partnerske države sveta



KOMU JE NAMENJEN PROGRAM ERASMUS+: MLADI V AKCIJI?

Mladi Mladinski delavci

Mladinske 
organizacije in 
organizacije za 

mlade

Mladi z manj 
priložnostmi in 

posebnimi 
potrebami

Politični 
odločevalci

Drugi



PRIPOROČENA LITERATURA 
- za uspešno prijavo projektov -

Vodnik po programu 
Erasmus+: Mladi v 

akciji

Vodnik za ocenjevalce 
projektov

Vsebinska podpora za 
pripravo projektov

Tehnična podpora za 
pripravo projektov 

Dobre prakse 
sprejetih projektov

Strategija programa 
Erasmus+ na 

področju vključevanja 
in raznolikosti



1. 10. 2019

12:00

KU 1

začetek projekta med 

1. 1. in 31. 5. 2020

KU 2

začetek projekta med 

1. 2. in 31. 5. 2020

KU3

začetek projekta med 

1. 1. in 31. 5. 2020

3. PRIJAVNI ROK



3. PRIJAVNI ROK

(1. 10. 2019 ob 12:00)

Mladinske 
izmenjave

402.000 EUR

Mobilnost 
mladinskih delavcev 

133.000 EUR

Strateška 
partnerstva

235.000 EUR

Dialog mladih

30.000 EUR

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA



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/


NAMESTO ZAKLJUČKA

- priložnosti za krepitev kompetenc -

USPOSABLJANJA ZA 
PRIJAVITELJE IN UPRAVIČENCE

• Seminarji

• Usposabljanja

• Konference

• Študijski obiski



NAMESTO ZAKLJUČKA

- drugi uporabni viri -

PUBLIKACIJE

• Tematske brošure in priročniki

• Raziskave in študije 

• Mladinfogrami

• Odtisi mladih (primeri dobrih praks)



Del A – splošne informacije o programu Erasmus+ (str. 5–24)

Del B – podroben opis posameznega ukrepa in aktivnosti 

• Mobilnost mladih in mladinskih delavcev (str. 77–87)

• Strateška partnerstva (str. 101–124)

• Dialog mladih (str. 195–203)

Del C – informacije za prijavitelje (str. 252–270)

Priloga 1 – posebna pravila in informacije 

• za mobilnost mladih in mladinskih delavcev (str. 288–292) 

• za strateška partnerstva (str. 296–307) 

Priloga 2 – praktični vodnik za prijavitelje o razširjanju in uporabi rezultatov projekta (str. 314–319)

VODNIK PO PROGRAMU ERASMUS+




