
 

                                                         

 

  

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

Zaradi prehoda v nov program je bil prvi prijavni rok namenjen le predlogom projektov v okviru Ključnega 

ukrepa 1. Zaradi tehničnih težav pri oddaji projektov je bil prijavni rok podaljšan za en teden, zato se pri 

analizi uporabljata dva datuma: 17. marec 2014 kot uradni prijavni rok ter 24. marec 2014 kot podaljšan 

prijavni rok. 

Program Erasmus+ v Ključnem ukrepu 1 omogoča prijavo več aktivnosti v enem predlogu projekta, zato 

se pri tem ukrepu pojavljata oba izraza – projekt in aktivnost. 

Prijavljenih je bilo 57 aktivnosti oddanih v okviru 54 projektov v skupni višini 790.079,00 evrov. Sprejetih 

je bilo 38 aktivnosti – od tega 6 aktivnosti pogojno do podpisa sporazuma med Makedonijo in Turčijo ter 

EU, zavrnjenih pa 18 aktivnosti – od tega 12 aktivnosti zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev za 

sodelovanje s partnerskimi državami, 5 zaradi tehnične neustreznosti (prepozno oddana prijavnica, 

manjkajoče obvezne priloge, neustrezen datum začetka aktivnosti) ter 1 zaradi nedoseganja minimalnega 

števila točk.  

Zaprošenih je bilo 790.097,00 evrov, od tega pa je bilo odobrenih 496.452 evrov. Iz tega sledi, da je bilo 

sprejetih 67 % predlaganih aktivnosti in odobrenih 63 % zaprošenih sredstev.  

 MI EVS MMD Skupaj 

število predlaganih aktivnosti 30 14 13 57 

število sprejetih aktivnosti 21 12 6 38 

delež sprejetih aktivnosti 67% 86% 46% 67% 

znesek zaprošenih sredstev 431.979 EUR 125.100 EUR 233.018 EUR 790.097 EUR 

znesek odobrenih sredstev 284.482 EUR 108.685 EUR 103.285 EUR 496.452 EUR 

delež odobrenih sredstev v 
okviru tipa mobilnosti 

66% 87% 44% 63% 

     

delež odobrenih sredstev v 
okviru prijavnega roka 

57% 22% 21% 100% 

prepisani minimalni delež 
uporabe sredstev s strani EK 

30% 38% 12%  

Tabela 1: Statistika prvega prijavnega roka po vrsti aktivnosti  

S sprejeto odločitvijo o sprejemu projektov v program se je Nacionalna agencija poskušala čim bolj 

približati minimalnim deležem uporabe kot jo zahteva Sporazum med nacionalno agencijo in Evropsko 

komisijo. Lovljenje minimalnega deleža uporabe sredstev za podporo EVS projektom ne glede na izvor 

partnerjev je razlog za sprejem vseh EVS aktivnosti, ki so izpolnjevale merila za upravičenost, kljub temu 

pa smo dosegli malo manj kot 22 % delež dodeljenih sredstev za ta tip mobilnosti.  

Najvišja uspešnost je tako bila pri Evropski prostovoljni službe, kjer je bilo sprejetih 86 % aktivnosti in 

odobrenih 80 % sredstev, najnižja pa je bila uspešnost pri mobilnosti mladinskih delavcev, kjer je bilo 

sprejetih 46 % aktivnosti in odobrenih 44 % sredstev.  

Številčno je bilo največ oddanih predlogov aktivnosti mladinskih izmenjav (30), kjer je bilo tudi največje 

število sprejetih aktivnosti (21), najmanj pa je bilo predlaganih (13) in sprejetih (6) aktivnosti mladinskih 

delavcev. 



 

                                                         

 

  

Povprečna vrednost mladinske izmenjave je 

bila 13.547 evrov, Evropske prostovoljne 

službe 9.057 evrov, mobilnosti mladinskih 

delavcev pa 17.214 evrov.  

 

 

Graf1: Delež odobrenih aktivnosti glede na tip mobilnosti na danem prijavnem roku 

PRIMERJAVA USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI S PROGRAMSKIMI IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI 

Ob primerjavi uspešnosti med aktivnostmi s programskimi in partnerskimi državami programa je opazna 

velika razlika. Povpraševanje po sodelovanju z partnerji iz sosedskih partnerskih držav je v vseh tipih 

mobilnosti, najvišje pa pri mobilnosti mladinskih delavcev. Pri dodeljevanju sredstev je morala NA 

upoštevati omejitev s strani EK, in sicer da delež dodeljenih sredstev aktivnostim s partnerskimi državami 

na posameznem prijavnem roku ne presega 15%, zato so bile sprejete le tri aktivnosti evropske 

prostovoljne službe (60 % sprejem), ter dve aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (29 % sprejem). 

 

 

 

 

 

 

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

  Programske države Partnerske države 

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

MI 25 21 84 % 5 0 0 % 

EVS 9 9 100 % 5 3 60 % 

MMD 6 4 67 % 7 2 29 % 

Tabela 2: Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti glede na tip sodelujočih partnerjev 
 

  Programske države Partnerske države 

 Zaprošeno  odobreno delež zaprošeno odobreno delež 

MI 360.897 EUR 293.312 EUR 81% 71.082 EUR 0 EUR 0% 

EVS 79.960 EUR 72.135 EUR 90% 45.140 EUR 27.720 EUR 61% 

MDD 84.830 EUR 63.615 EUR 75% 148.170 EUR 39.670 EUR 27% 

Tabela 3: Višina zaprošenih in dodeljenih sredstev glede na tip sodelujočih partnerjev 
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