
 

LETO 2014: ANALIZA DRUGEGA PRIJAVNEGA ROKA v programu Erasmus+: Mladi v akciji 

Drugi prijavni rok je omogočal prijavo projektov za vse tri ključne ukrepe, in tako govorimo o drugem 

prijavem roku za Ključni ukrep 1, ki je sovpadal s prvim prijavnim rokom za Ključna ukrepa 2 in 3. 

Prijavljenih je bilo 83 projektov, ki so vsebovali 88 aktivnosti, ker predstavlja 54 % aktivnosti več kot na 

prvem prijavnem roku, sprejetih pa je bilo 50 projektov, ki so vsebovali 50 aktivnosti, kar predstavlja 32 % 

aktivnosti več kot na prvem prijavnem roku. Dodeljenih je bilo 796.035 evrov, kar predstavlja 32 % 

zaprošenih sredstev, hkrati pa je višina dodeljenih sredstev za 60 % višja kot na prvem prijavnem roku. 

Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 14.840 evrov, v Ključnem ukrepu 2 

je znašala 36.178 evrov, v Ključnem ukrepu 3 pa 4.845 evrov. 

 Ključni ukrep 1 Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3 SKUPAJ 

št. predlaganih proj. (aktivnosti) 69 (74) 12 2 83 (88) 

št. odobrenih proj. (aktivnosti) 46 (46) 3 1 50 (50) 

delež sprejetih aktivnosti 62% 25% 50% 60% (57%) 

višina zaprošenih sredstev 1.069.655 EUR 1.415.750 EUR 22.145 EUR 2.507.550 EUR 

višina odobrenih sredstev 682.656 EUR 108.534 EUR 4.845 EUR 796.035 EUR  

     
delež odobrenih sredstev na R2 64% 8% 22% 32% 

višina razpoložjivih sredstev za R2 1.424.096 EUR* 296.353 EUR 87.629 EUR 1.808.078 EUR 

*Ob upoštevanju porabljenih sredstev na R1 in predvidenih sredstev za usposabljabja EVS 
Tabela 1: Statistika drugega prijavnega roka 

 

KLJUČNI UKREP 1 

Na drugi prijavni rok je bilo prijavljenih 69 projektov, ki so vključevali 74 aktivnosti v skupni višini 1.069.655 

evrov. Sprejetih je bilo 46 projektov s 46 aktivnostmi, zavrnjenih pa je bilo 24 projektov, od tega 10 zaradi 

omejitve sredstev na prijavnem roku, 3 zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti, 6 zaradi nedoseganja 

minimalnega števila točk, 4 prijavnice pa so bile ponovljene s prvega prijavnega roka, kar pomeni, da 

kakovost projekta in priporočila nacionalne agencije niso bila upoštevana. 

Sprejetih je bilo 62 % predlaganih aktivnosti. Zaprošenih je bilo 1.069.655 evrov, od tega pa je bilo 

odobrenih 648.182 evrov, kar znaša 61 % zaprošenih sredstev.  

 MI EVS MMD skupaj 

število predlaganih aktivnosti 29 19 26 74 

število sprejetih aktivnosti 16 15 15 46 

delež sprejetih aktivnosti 55% 79% 58% 62% 

znesek zaprošenih sredstev 346.486 EUR 297.040 EUR 426.129 EUR 1.069.655 EUR 

znesek odobrenih sredstev 210.952 EUR 239.240 EUR 232.464 EUR 682.656 EUR 

delež odobrenih sredstev v 
okviru tipa mobilnosti 

61% 81% 55% 64% 

     

delež odobrenih sredstev v 
okviru prijavnega roka 

31% 35% 34% 100% 

prepisani minimum uporabe 
sredstev s strani EK 

30% 38% 12%  

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti  



 

Največja uspešnost je bila pri Evropski prostovoljni službi, kjer je bilo odobrenih 79 % aktivnosti oz. 81 % 

zaprošenih sredstev. Najnižja uspešnost je bila pri mobilnosti mladinskih delavcev, kjer je bilo odobrenih 

54 % predlaganih aktivnosti in 54 % zaprošenih sredstev. Delež sprejetih aktivnosti je bil podoben pri 

aktivnostih mladinskih izmenjav, kjer je bilo sprejetih 55 % predlaganih aktivnosti, vendar je bilo tu 

odobrenih 61 % od zaprošenih sredstev. Ponovno je bilo oddanih največ aktivnosti mladinskih izmenjav 

(29), prav tako tudi sprejetih (16), sledijo aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (26), sprejetih jih je 

bilo 15, in aktivnosti evropske prostovoljne službe (19), sprejetih jih je bilo prav tako 15.  

 

 

 

 

Graf 1: Delež odobrenih aktivnosti v KU1 na drugem prijavnem roku 

Povprečna vrednost mladinske izmenjave je bila 13.185 evrov, Evropske prostovoljne službe 15.949 evrov, 

mobilnosti mladinskih delavcev pa 14.529 evrov.  

 

PRIMERJAVA USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI S PROGRAMSKIMI IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI 

Na drugem prijavenem roku je Evropska Komisija povečala mamksimalni delež dodeljenih sredstev 

aktivnostim, ki vključujejo vsaj enega partnerja iz sosedskih parnerskih držav. Delež se je s 15% povišal 

na 25%, kar je omogočilo večje število sprejetih tovrstnih aktivnosti. 

Med predlogi projektov v primerjavi s prvim prijavnim rokom beležimo porast povpraševanja po 

sodelovanju s partnerskimi državami pri vseh aktivnostih, največ pa pri mobilnosti mladinskih delavcev, 

zato je tu tudi največja razlika med deležem srejetih aktivnosti s programskimi (92%) oz. partnerskimi 

državami (35%). Podobno nizek delež uspešnosti s partnerskimi državami je pri mladinskih izmanjavah 

(25%), medtem ko je pri evropski prostovoljni službi več kot dvakrat tolikšen (60%). 

 

Graf 2: primerjava predlaganih in sprejetih aktivnosti glede na sodelujoče partnerje 
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  Programske države Partnerske države 

 Prijavljene ak. Sprejete ak. delež Prijavljene ak. Sprejete ak. delež 

MI 16 13 81 % 13 3 23 % 

EVS 12 11 92% 7 4 57 % 

MMD 12 11 92 % 14 4 29 % 

Tabela 3: Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti glede na tip sodelujočih partnerjev 
 

  Programske države Partnerske države 

 zaprošeno odobreno delež zaprošeno odobreno delež 

MI 179.105 EUR 169.913 EUR 95% 167.381 EUR 41.039 EUR 25% 

EVS 172.855 EUR 164.820 EUR 95% 124.185 EUR 74.420 EUR 60% 

MDD 140.985 EUR 134.115 EUR 95% 285.144 EUR 98.349 EUR 35% 

Tabela 4: Višina zaprošenih in dodeljenih sredstev glede na tip sodelujočih partnerjev 

 

KLJUČNI UKREP 2 

V Ključnem ukrepu 2 je bilo prijavljenih 12 aktivnosti, 11 v okviru partnerstev na področju mladine in eden 

na področju medsektorskih partnerstev. Sprejeti so bili 3 projekti strateških partnerstev na področju 

mladine, kar je predstavljalo 8 % zaprošenih sredstev.  

Projekti so skupaj zaprošali za 1.415.750 evrov, kar je posledica tudi napačnega razumevanja narave tega 

ukrepa. Tako je bilo v tem ukrepu dodeljenih 108.530 evrov. Povprečna vrednost aktivnosti je znašala 

36.117 evrov.  

 

število 
predlaganih 
aktivnosti 

število 
odobrenih 
aktivnosti 

delež 
odobrenih 
aktivnosti 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Medsektorska 
partnerstva 1 0 0 % 403.119 EUR / 0 % 

Strateška 
partnerstva 11 3 27 % 1.012.631 EUR 108.534 EUR 11 % 

skupaj 12 3 25 % 1.415.750 EUR 108.534 EUR 8 % 

Tabela 5: Statistika Ključnega ukrepa 2 na drugem prijavnem roku oz. prvem prijavnem roku za ta ključni ukrep 

 

KLJUČNI UKREP 3 

V Ključnem ukrepu 3 sta bili prijavljeni dve aktivnosti, ena izmed njih je bila odobrena, v vrednosti 4.845 

evrov, kar je predstavljalo 22 % zaprošenih sredstev.  

 

število 
predlaganih 
aktivnosti 

število 
odobrenih 
aktivnosti 

delež 
odobrenih 
aktivnosti 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Srečanja mladih 
z odločevalci 2 1 50 % 22.145 EUR 4.845 EUR 22 % 

Tabela 6: Statistika Ključnega ukrepa 3 na drugem prijavnem roku oz. prvem prijavenm roku za ta ključni ukre 


