
 

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

Z drugim prijavnim rokom v letu 2014 je prijava postala mogoča tudi za predloge projektov v okviru 

Ključnih ukrepov 2 in 3 in tako govorimo o tretjem prijavem roku za Ključni ukrep 1, ki je sovpadal z drugim 

prijavnim rokom za Ključna ukrepa 2 in 3. Na tretjem prijavnem roku je bilo mogoče dodeliti več sredstev 

kot pa je bilo razpoložljivih, na kar je vplivala odpoved dveh projektov po sprejemu na prvem prijavnem 

roku.  

Prijavljenih je bilo 111 projektov, ki so vsebovali 135 aktivnosti, ker predstavlja 53 % aktivnosti več kot na 

drugem prijavnem roku, sprejetih pa je bilo 59 projektov, ki so vsebovali 74 aktivnosti, kar predstavlja 48 

% aktivnosti več kot na drugem prijavnem roku. Dodeljenih je bilo 1.053.476 evrov, kar predstavlja 41 % 

zaprošenih sredstev, hkrati pa je višina dodeljenih sredstev za 32 % višja kot na drugem prijavnem roku. 

Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 14.801 evrov, v Ključnem ukrepu 2 

je znašala 92.736 evrov, v Ključnem ukrepu 3 pa 20.884 evrov. 

 Ključni ukrep 1 Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3 SKUPAJ 

št. predlaganih proj. (aktivnosti) 91 (115) 13 7 111 (135) 

št. odobrenih proj. (aktivnosti) 53 (68) 2 4 59 (74) 

delež sprejetih aktivnosti 58% (59%) 15% 57% 53% (55%) 

višina zaprošenih sredstev 1.340.363 EUR 1.102.155 EUR 121.747 EUR 2.564.265 EUR 

višina odobrenih sredstev 784.470 EUR 185.471 EUR 83.535 EUR 1.053.476 EUR 

     

delež odobrenih sredstev na R3 59% 17% 67% 41% 

višina razpoložjivih sredstev za R3 741.440 EUR 187.819 EUR 82.784 EUR 1.012.043 EUR 

Tabela 1: Statistika tretjega prijavnega roka 

 

KLJUČNI UKREP 1 

Na tretji prijavni rok je bilo prijavljenih 91 projektov, ki so vključevali 115 aktivnosti v skupni višini 

1.340.363,00 EUR. Sprejetih je bilo 53 projektov z 68 aktivnostmi, zavrnjenih 38 projektov oz. 45 

aktivnosti, od tega 10 zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti, 24 zaradi omejitve sredstev na prijavnem 

roku in 4 zaradi nedoseganja minimalnega števila točk.  

 MI EVS MMD Skupaj 

število predlaganih aktivnosti 56 28 31 115 

število sprejetih aktivnosti 24 26 18 68 

delež sprejetih aktivnosti 43% 93% 58% 59% 

znesek zaprošenih sredstev 624.271 EUR 363.129 EUR 352.963 EUR 1.340.363 EUR 

znesek odobrenih sredstev 309.814 EUR 344.199 EUR 130.457 EUR 784.470 EUR 

delež odobrenih sredstev v 
okviru tipa mobilnosti 

50% 95% 37% 59% 

     

delež odobrenih sredstev v 
okviru prijavnega roka 

39% 44% 17% 100% 

prepisani minimum uporabe 
sredstev s strani EK 

30% 38% 12%  

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti 



 

Predlaganih je bilo 56 aktivnosti mladinskih izmenjav, od tega 5 s partnerji iz partnerskimi državami, 28 

aktivnosti Evropske prostovoljne službe, od tega 7 s partnerji iz partnerskih držav in 31 aktivnosti 

mobilnosti mladinskih delavcev, od tega 6 s partnerji iz partnerskih držav.  

Številčno je bilo sprejetih največ aktivnosti Evropske prostovoljne službe (26), sledijo aktivnosti mladinskih 

izmenjav (24) in aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (18). 

Tudi na zadnjem prijavnem roku v letu 2014 so bili najuspešnejši projekti Evropske prostovoljne službe, 

odobrenih je bilo 93 % aktivnosti in 95 % zaprošenih sredstev. Razpoložljiva sredstva za ta tip mobilnosti 

so najobsežnejša, zato je omogočen sprejem skoraj vsem projektom, ki so izpolnjevali merila za 

upravičenost. Največji razkorak med deležem števila sprejetih projektov in deležem odobrenih sredstev 

je pri mobilnosti mladinskih delavcev, kjer je bilo sprejetih 58 % projektov in odobrenih 37 % sredstev, saj 

je za ta tip mobilnosti na voljo najmanj sredstev.   

Povprečna vrednost mladinske izmenjave je 

bila 12.909 evrov, evropske prostovoljne 

službe 13.328 evrov, mobilnosti mladinskih 

delavcev pa 7.248 evrov.  

 

 

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

PRIMERJAVA USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI S PROGRAMSKIMI IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI 

Na tretjem prijavnem roku je bila višja uspešnost aktivnosti s partnerskimi državami, vendar je potrebno 

upoštevati, de je bil delež predlaganih aktivnosti s partnerskimi državami najnižji od vseh letošnjih 

prijavnih rokov in sicer skupno 16 % aktivnosti. Uspešne so bile vse EVS aktivnosti s partnerskimi državami 

in 80 % EVS aktivnosti s programskimi, sprejetih je bilo 41 % aktivnosti mladinskih izmenjav s programskimi 

državami in 60 % s partnerskimi, 68 % aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev s programskimi državami 

in zgolj 7 % s partnerskimi državami.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 51 21 41 % 5 3 60 % 

EVS 21 19 90 % 7 7 100 % 

MMD 25 17 68 % 6 1 17 % 

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

  Programske države Partnerske države 

 zaprošeno odobreno delež zaprošeno odobreno delež 

MI 550.530 EUR 256.998 EUR 47% 73.741 EUR 43.816 EUR 59,42% 

EVS 282.808 EUR 263.878 EUR 93% 80.321 EUR 80.321 EUR 100,00% 

MDD 284.414 EUR 114.337 EUR 40% 68.549 EUR 16.120 EUR 23,52% 

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

 KLJUČNI UKREP 2 

S tretjim prijavnim rokom je EK ukinila posebno prijavnico za medsektorska partnerstva. Tovrstne projekte 

je še vedno možno prijaviti, vendar se prijavijo pri tisti nacionalni agenciji, na čigar področje ima načrtovani 

projekt največji vpliv. V okviru Ključnega ukrepa torej govorimo o strateških partnerstvih na področju 

mladine. 

V Ključnem ukrepu 2 je bilo prijavljenih 13 projektov. Od tega sta bili sprejeti dve aktivnosti, 6 jih je bilo 

zavrnjenih zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev, 1 zaradi nedoseganja minimalnega zahtevanega 

števila točk, 4 pa zaradi neustreznega partnertva ali tehničnih napak.  

Tako je bilo v tej akciji dodeljenih 185.471 evrov od zaprošenih 1.102.155 evrov, kar je predstavljalo 17% 

zaprošenih sredstev. Povprečna vrednost projekta je znašala 92.735,5 evrov.   

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Strateška 
partnerstva 13 2 15% 1.102.155 EUR 185.471 EUR 17% 

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

KLJUČNI UKREP 3 

V Ključnem ukrepu 3 je bilo prijavljenih 7 projektov, sprejeti so bili 4, ostali pa so bili zavrnjeni zaradi 

pomanjkanja razpoložljivih sredstev. Skupna dodeljena vsota je znašala 83.535 evrov, kar je predstavljalo 

69% zaprošenih sredstev. Povprečna vrednost projekta je znašala 20.884 evrov.  

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Srečanja mladih 
z odločevalci 7 4 57% 121.747 EUR 83.535 EUR 69% 

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


