
 

                                                        
 

 
 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV NA TEMO AKTIVNE PARTICIPACIJE, 
VKLJUČEVANJA IN RAZNOLIKOSTI, PODNEBNIH SPREMEMB, VAROVANJA OKOLJA IN 
TRAJNOSTI TER ZDRAVJA IN OKREVANJA V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA  MLADIH 
2021 

 
Namen in ozadje 
  
Razpis poteka v okviru Evropskega tedna mladih 2021, njegov namen pa je podpreti izvajanje dogodkov 
za mlade, ki spodbujajo aktivno participacijo, povezovanje in opolnomočenje mladih, ter razširiti 
informacijo o novi generaciji programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. 
  
Slogan Evropskega tedna mladih je »Prihodnost je v naših rokah«, prednostna področja pa so: 

  
∙        Aktivna participacija v družbi, vključno z digitalno dimenzijo 
Kako lahko mladi aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske družbe na lokalni, regionalni, nacionalni, 
mednarodni ali evropski ravni? Kako lahko pri temu pomagajo digitalna orodja, v povezavi z Akcijskim 
načrtom za digitalno izobraževanje? Kakšna je vloga EU strategije za mlade za vključevanje, povezovanje 
in opolnomočenje mladih? O čem govorijo nove oblike sodelovanja mladih v programu Erasmus+ kot npr. 
aktivnosti udejstvovanja mladih? O čem govori konferenca o prihodnosti Evrope? 
  
∙        Vključevanje in raznolikost 
Kako lahko vsi prispevamo k ustvarjanju vključujoče družbe? Kako programa Erasmus + in Evropska 
solidarnostna enota vključujeta mlade z manj priložnostmi? Kakšna je vloga mladinskega dela pri podpori 
mladih z manj priložnostmi, zlasti v okviru pandemije Covid-19?  
  
∙        Podnebne spremembe, varovanje okolja in trajnost 
Kaj lahko mladi prispevajo k Evropskemu zelenemu dogovoru? Kako izkoristiti evropsko leto železnic 
2021? Za kaj gre pri novi evropski pobudi Bauhaus? Kateri so zeleni elementi novih programov Erasmus 
+ in Evropska solidarnostna enota? Kakšne so možnosti za sodelovanje v projektih, ki spodbujajo varstvo 
okolja, boj proti podnebnim spremembam ali spodbujajo trajnostni način življenja? Kako izražati svoja 
stališča in pomagati oblikovati novo politično pobudo Izobraževalne koalicije za podnebje? 
  
∙        Zdravje in okrevanje 
Kako pandemija Covid-19 vpliva na trenutne življenjske razmere, možnosti in na duševno zdravje mladih? 
Kako lahko mladi prispevajo k okrevanju po pandemiji? Kakšno vlogo lahko pri tem igrata programa 
Erasmus + in Evropska solidarnostna enota? 
 
»Prihodnost je v naših rokah«, temelje prihodnosti pa ustvarjamo tukaj in zdaj. Mladi imajo moč, da 
postavijo cilje in prispevajo k pobudam, kako izboljšati svoj in položaj drugih v prihodnosti. Namen 
letošnjega Evropskega tedna mladih je tudi promocija novih programov EU za mlade 2021–2027. Nova 
programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota mladim omogočata, da se bolj vključujejo v družbo, 
prispevajo k zelenim ciljem, se z boljšimi digitalnimi znanji soočijo s prihodnjimi izzivi ter postanejo bolj 
vključujoči in odprti za raznolikost. 
 
Komu je razpis namenjen? 
 
Na ta razpis se lahko prijavijo: 
 

 neformalne skupine mladih (pod okriljem organizacije), 

 mladinski centri, 

 lokalni mladinski sveti, 

 mladinske organizacije. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sl
https://europa.eu/youth/strategy_sl
https://futureu.europa.eu/?locale=sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/slovenia/news/euyearofrail_sl
https://ec.europa.eu/slovenia/news/euyearofrail_sl
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_sl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/education-climate-coalition_sl


 

 
 

 

                                                        
 

Kakšne aktivnosti bodo podprte? 
 
Dogodek v lastni režiji: 
 

 v celoti ga zasnujete, organizirate in izpeljete sami; 

 potekati mora med 24. in 30. majem 2021 (oz. izjemoma med 31. majem in 6. junijem 2021 – 
glej merila za ocenjevanje); 

 format dogodka ni omejen, poteka lahko preko spleta ali v živo (ob upoštevanju navodil in 
priporočil NIJZ v zvezi z ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom Covid-19!). V 
primeru izvedbe dogodkov v živo se spodbuja dogodke na prostem. 

 naslavljati mora vsaj enega od naslednjih tematskih sklopov:  
o aktivna participacija v družbi, vključno z digitalno dimenzijo;  
o vključevanje in raznolikost;  
o podnebne spremembe, varovanje okolja in trajnost;   
o zdravje in okrevanje; 

 imeti mora jasno opredeljen namen in cilje; 

 namenjen mora biti prvenstveno mladim v starosti od 13 do 30 let; 

 če se le da, naj bodo v snovanje in izvedbo dogodka vključeni mladi sami;  

 imeti mora jasen načrt za zagotavljanje vidnosti dogodka in Evropskega tedna mladih;  
 
Delavnica v okviru Mreže vzornikov: 
 

 iz nabora delavnic v okviru Mreže vzornikov izberete eno delavnico; 

 Nacionalna agencija bo za njihovo izvedbo angažirala trenerje, usposobljene za izvedbo delavnic 
v okviru Mreže vzornikov; 

 format delavnice je delo s skupino mladih, poteka lahko preko spleta ali v živo (ob upoštevanju 
navodil in priporočil NIJZ v zvezi z ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom 
Covid-19!). V primeru izvedbe delavnice v živo se spodbuja izvedbo na prostem; 

 vi poskrbite za organizacijo delavnice, ki mora potekati med 24. in 30. majem 2021 (oz. 
izjemoma med 31. majem in 6. junijem 2021 – glej merila za ocenjevanje); 

 zagotoviti morate udeležbo najmanj 10 mladih v starosti od 13 do 30 let; 

 poskrbeti morate za promocijo delavnice in obenem promocijo ETM 2021; 

 
Kakšna finančna sredstva so na voljo? 
 
Skupna vrednost razpisa je 15.000,00 EUR. Nacionalna agencija Movit bo v sklopu tega razpisa 
sofinancirala:  
  

 največ 25 dogodkov v lastni režiji v višini 500,00 EUR za dogodek, 

 največ 25 delavnic v okviru Mreže vzornikov v višini 100,00 EUR za delavnico. 

 
Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno ali obe od navedenih aktivnosti. V primeru izvedbe obeh vrst 
aktivnosti znaša skupna dotacija 600,00 EUR. 
 
Kateri drugi pogoji so še pomembni? 
 

 vloga mora biti izpolnjena na predpisanem elektronskem obrazcu (glej razdelek Do kdaj in 
kako potekajo prijave) 

 posamezni vlagatelj lahko odda samo 1 vlogo za dogodek in/ali delavnico; 

 prijavitelj s prijavo jamči, da bo sredstva porabil namensko, s čemer se zavezuje tudi, da ne bo 
šlo za dvojno financiranje, še posebej v primeru projektov, sprejetih v programa Erasmus+: 
Mladi v akciji in/ali Evropska solidarnostna enota; 

 

 

http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/delavnice-mreza-vzornikov/


 

 
 

 

                                                        
 

 zagotoviti je treba vidnost dogodka s poudarkom na Evropskem tednu mladih, in sicer mora 
upravičenec: 

o najkasneje 5 dni pred dogodkom oz. delavnico to vnesti na Evropski mladinski portal 
(povezava do orodja za vpis in navodila bodo izbranim organizacijam poslana po 
zaključenem izboru), 

o zagotoviti najmanj 1 promocijsko objavo pred samim dogodkom, 
o zagotoviti najmanj 2 objavi o izvedenem dogodku oz. delavnici na svoji spletni strani 

oz. katerem izmed drugih glasil, medijev oz. socialnih omrežij (in pri objavah na 
socialnih omrežjih uporabiti ključnik #ETM2021), 

o zagotoviti 1 objavo na komunikacijskem portalu mladinskega sektorja Mlad.si (podprti 
prijavitelji oz. upravičenci bodo po objavi sklepa o izboru kontaktirani s strani 
uredništva portala, zato dajete s prijavo izrecno soglasje za posredovanje kontakta, 
navedenega v prijavnem obrazcu, uredništvu portala Mlad.si); 

o v vseh objavah uporabljati naslednje logotipe: Evropski teden mladih, Movit, Erasmus+, 
Evropska solidarnostna enota, Urad RS za mladino (logotipi bodo posredovani izbranim 
organizacijam takoj po zaključenem razpisu); 

 upravičenec mora najkasneje do 15. 6. 2021 oddati poročilo o izvedenem dogodku na 
predpisanem obrazcu skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili (glej razdelek Kako bo potekalo 
poročanje o izvedenem dogodku). 

 
Kakšna so merila za ocenjevanje ustreznosti dogodkov? 
 
Prejete vloge bodo ocenjene glede na naslednja merila: 
 
Dogodki v lastni organizaciji: 
 

MERILO VREDNOST 

Časovna ustreznost (Dogodek poteka v obdobju od 24. do 6. 6. 2021, prednost bodo  imeli 
dogodki, ki bodo potekali v obdobju od 24. do 30. 5. 2021.)  

2 

Tematska ustreznost (Dogodek ustrezno naslavlja vsaj 1 od 4 glavnih tem: aktivna 
participacija v družbi, vključno z digitalno dimenzijo; vključevanje in raznolikost; podnebne 
spremembe, varovanje okolja in trajnost;  zdravje in okrevanje.) 

2 

Namen in cilji (Dogodek ima jasno opredeljen namen in cilje dogodka.) 2 

Ciljna skupina (Dogodek naslavlja ustrezno ciljno skupino.) 2 

Zagotavljanje vidnosti (Prijavitelj ima jasno opredeljen načrt za zagotavljanje vidnosti 
dogodka in ETM 2021.) 

2 

 
Delavnice v okviru Mreže vzornikov: 
 

MERILO VREDNOST 

Časovna ustreznost (Delavnica poteka v obdobju od 24. do 6. 6. 2021, prednost bodo  imele 
delavnice, ki bodo potekale v obdobju od 24. do 30. 5. 2021.)  

2 

Ciljna skupina (Delavnica bo organizirana za ustrezno ciljno skupino.) 2 

Zagotavljanje vidnosti (Prijavitelj ima jasno opredeljen načrt za zagotavljanje vidnosti 
delavnice in ETM 2021.) 

2 

 



 

 
 

 

                                                        
 

 
Kako bo potekal izbor in obveščanje? 
 
O dodelitvi sredstev bo odločala razpisna komisija Nacionalne agencije.  
 
Dogodki, ki bodo v kateremkoli sklopu meril ocenjeni z 0 točk, bodo avtomatsko izključeni. Sofinanciranje 
v višini 500,00 EUR za izvedbo dogodka v lastni režiji bodo prejeli najboljši projekti glede na dodeljeno 
število točk do porabe sredstev. Maksimalno število podprtih dogodkov je 25. 
  
Sofinanciranje v višini 100,00 EUR za organizacijo in promocijo delavnice v okviru Mreže vzornikov bodo 
prejeli najboljši projekti glede na dodeljeno število točk do porabe sredstev. Maksimalno število podprtih 
delavnic je 25.  
 
Prijavitelji bodo o rezultatih izbora obveščeni predvidoma 20. 5. 2021 na elektronske naslove, navedene 
v prijavnem obrazcu, sklep o izboru pa bo objavljen tudi na spletni strani Nacionalne agencije. 
 
Do kdaj in kako potekajo prijave? 

 
Zainteresirane organizacije morajo vlogo oddati na predpisanem elektronskem prijavnem obrazcu, in 
sicer 
najkasneje do 17. 5. 2021. 

 
Kako bo potekalo poročanje o izvedenih dogodkih? 

 

Upravičenci morajo najkasneje do 15. 6. 2021 oddati vsebinsko poročilo o izvedenem dogodku na 
predpisanem elektronskem obrazcu za poročanje skupaj z naslednjimi dokazili: 

 vsaj 5 fotografij z dogodka (ali posnetkov zaslona, če gre za spletni dogodek), 

 seznam objav o dogodku s povezavami. 

 

Kako bo potekalo izplačilo sredstev? 
 
Ko bo Nacionalna agencija potrdila ustreznost poročila o izvedenem dogodku, bodo upravičenci 
Nacionalni agenciji izstavili zahtevek v višini odobrenih sredstev. Izplačilo sredstev bo izvedeno v roku 30 
dni. 
 
Kakšno podporo nudi organizatorjem dogodkov in delavnic Nacionalna agencija? 
 
Nacionalna agencija bo izbranim organizacijam zagotovila komunikacijsko podporo za informiranje in 
promocijo podprtih dogodkov na nacionalni in evropski ravni (v sklopu evropske spletne strani 
Evropskega tedna mladih 2021) ter v obliki komunikacijskega paketa, ki bo vseboval grafične predloge in 
logotipe. 
 
Več informacij 
 

Več o Evropskem tednu mladih je na voljo na: https://europa.eu/youth/week_en 

Za več informacij v zvezi z razpisom se lahko obrnete na info@movit.si ali po telefonu na 040222056 
(kontaktna oseba: Barbara Masnik). 
 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/prijavni_obrazec_razpis_etm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/porocilo_etm21
https://europa.eu/youth/week_en
mailto:info@movit.si

