LETO 2015: ANALIZA DRUGEGA PRIJAVNEGA ROKA v programu Erasmus+: Mladi v akciji
Na drugi prijavni rok v letu 2015 je bilo prijavljenih 89 % več projektov kot v enakem obdobju lani, med
tem ko je število prijavljenih aktivnosti naraslo za 149 %. Pri tem je potrebno upoštevati, je prvi prijavni
rok v letu 2014 omogočal le prijavo projektov v Ključni ukrep 1, poleg tega pa je šlo za prvo leto
programa.
Število prijavljenih aktivnosti je primerljivo s tistimi s prvega prijavnega roka, čeprav smo prijavitelje
obvestili, da bo skoraj 50 % sredstev razporejenih na prvi prijavni rok. Iz tega tudi sledi, da je uspešnost
sprejetih projektov na drugem prijavnem roku 26 %, medtem ko je bila na prvem prijavnem roku 40 %.
Zaprošenih je bilo 14 % več sredstev kot na prvem prijavnem roku (tam je bilo zaprošenih 3.208.155,00
eur), delež odobrenih sredstev pa je zaradi večinske razporeditve sredstev na prvi prijavni rok za 41 %
manjši (na prvem roku je bil 33%, na drugem pa 20 %).
Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 15.031 evrov, v Ključnem
ukrepu 2 je znašala 78.696 evrov, v Ključnem ukrepu 3 pa 17.028 evrov.
št. predlaganih proj. (aktivnosti)
št. odobrenih proj. (aktivnosti)
delež sprejetih aktivnosti
višina zaprošenih sredstev
višina odobrenih sredstev
delež odobrenih sredstev na R2
višina predvidenih sredstev za R2
ob začetku leta

Ključni ukrep 1
136 (198)
37 (48)
27 % (24 %)
2.336.548 EUR
556.162 EUR

Ključni ukrep 2
15
2
13 %
1.238.231 EUR
157.391 EUR

Ključni ukrep 3
6
2
33 %
77.276 EUR
34.056 EUR

SKUPAJ
157 (219)
41 (52)
26 % (24 %)
3.652.055 EUR
747.609 EUR

24 %

13 %

44 %

20 %

451.055 EUR

118.550 EUR

26.145 EUR

595.749 EUR

Tabela 1: Statistika drugega prijavnega roka v letu 2015
KLJUČNI UKREP 1
V letu 2015 je bilo v Ključnem ukrepu 1 na drugem prijavnem roku sprejetih 136 projektov oz. 198
aktivnosti v skupni višini 556.162 evrov, kar predstavlja 24 % delež sprejema. Zavrnjenih je bilo 99
projektov, od tega 89 zaradi omejenih razpoložljivih sredstev, 6 zaradi nedoseganja minimalnega
števila zahtevanih točk, kar kaže na slabo kakovost projekta, v dveh primerih je manjkala akreditacija,
ena prijavnica je bila oddana po prijavnem roku, ena pa je bila oddana na napačno nacionalno
agencijo. V primerjavi z letom 2014 je bilo prijavljenih 168 % aktivnosti več (198), sprejetih je bilo 4 %
aktivnosti več (48), dodeljenih pa 23 % sredstev manj (556.162 evrov).
število predlaganih aktivnosti
število sprejetih aktivnosti
delež sprejetih aktivnosti
znesek zaprošenih sredstev
znesek odobrenih sredstev
delež odobrenih sredstev v okviru
tipa mobilnosti
delež odobrenih sredstev v okviru
prijavnega roka
prepisani minimalni delež uporabe
sredstev s strani EK
višina predvidenih sredstev za R2
ob začetku leta

MI
101
21
21 %
1.105.964 EUR
190.950 EUR
17 %

EVS
36
23
64 %
468.084 EUR
302.507 EUR
64 %

MMD
61
4
6%
762.500 EUR
62.705 EUR
8%

Skupaj
198
48
24 %
2.336.548 EUR
556.162 EUR
24 %

34 %

55 %

11 %

100 %

30 %

38%

12 %

184.824 EUR

195.895 EUR

70.336 EUR

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti

451.055 EUR

Največja uspešnost je bila pri evropski prostovoljni službi, kjer je bilo odobrenih 64 % aktivnosti in 64
% zaprošenih sredstev. Najnižja uspešnost je bila, kot pričakovano, pri mobilnosti mladinskih
delavcev, kjer je bilo odobrenih zgolj 6 % aktivnosti in 8 % zaprošenih sredstev, saj je na tem tipu
mobilnosti v glede na razpoložljiva sredstva še vedno največ povpraševanja. Tudi pri mladinskih
izmenjavah so odstotki tokrat zelo nizki, odobrenih je bilo 21 % aktivnosti in 17 % zaprošenih
sredstev.
Največ je bilo prijavljenih aktivnosti mladinskih izmenjav (101), sledijo aktivnosti mobilnosti
mladinskih delavcev (61) in aktivnosti evropske prostovoljne službe (36). V primerjavi z letom 2014 je
število prijav aktivnosti naraslo in sicer pri mladinskih izmenjavah za 248 %, pri evropski prostovoljni
službi za 89 % in pri mobilnosti mladinskih delavcev za 135 %. Sprejetih je bilo 21 aktivnosti
mladinskih izmenjav (38 % manj kot v letu 2014), 23 aktivnosti evropske prostovoljne službe (21% več
kot v letu 2014) in 4 aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (275 % manj kot v letu 2014).
Med sprejetimi aktivnostmi je bila povprečna vrednost mladinske izmenjave 9.092 evrov, evropske
prostovoljne službe 13.152 evrov in mobilnosti mladinskih delavcev 15.676 evrov. V primerjavi z
letom 2014 je povprečna vrednost mladinske izmenjave padla za 45 % oz. za 4.093 evre, povprečna
vrednost evropske prostovoljne službe je padla za 21 % oz. 2.797 evre, povprečna vrednost aktivnosti
mobilnosti mladinskih delavcev pa je narasla za 8 % oz. 1.147 evrov.
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Graf 1: Delež odobrenih aktivnosti v KU1 na drugem prijavnem roku

PRIMERJAVA USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI S PROGRAMSKIMI IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI
Maksimalni delež sredstev, ki ga je možno dodeliti aktivnostim, ki vključujejo vsaj enega partnerja iz
sosedskih partnerskih držav, Evropska komisija v letu 2015 ohranja pri največ 25% dodeljenih
sredstev v programskem letu.
V primerjavi z drugim prijavnim rokom v letu 2014 porast povpraševanja po aktivnostih s
partnerskimi državami beležimo pri vseh tipih mobilnosti, največji porast je pri mladinskih izmenjavah
(za 70 %), pri mobilnosti mladinskih delavcev je porast malce nižji (57 %), pri evropski prostovoljni
službi pa je porast 57 %.
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Graf 2: primerjava predlaganih in sprejetih aktivnosti glede na sodelujoče partnerje

Največji delež sprejema aktivnosti s partnerskimi državami je pri evropski prostovoljni službi (45 %),
leto prej je bil 57 %, najmanjši delež sprejema pa pri mobilnosti mladinskih delavcev (5 %), kjer je tudi
najmanj razpoložljivih sredstev, leto prej je bil 29 %. Delež sprejema pri aktivnosti mladinskih
izmenjav je 14 %, v letu 2014 pa je bil 23 %.
Programske države

Partnerske države

Prijavljene ak.

Sprejete ak.

delež

Prijavljene ak.

Sprejete ak.

delež

MI

79

18

23 %

22

3

14 %

EVS

25

18

72 %

11

5

45 %

MMD

39

4

10 %

22

1

5%

Tabela 3: Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti glede na tip sodelujočih partnerjev
Programske države
Partnerske države
zaprošeno
odobreno
delež
zaprošeno
odobreno
MI
888.553 EUR 167.392 EUR
19 %
217.411 EUR
23.558 EUR
EVS
342.067 EUR 244.708 EUR
71 %
126.016 EUR
57.799 EUR
MMD
548.483 EUR
43.405 EUR
8%
214.017 EUR
19.300 EUR
Tabela 4: Višina zaprošenih in dodeljenih sredstev glede na tip sodelujočih partnerjev

delež
11 %
46 %
9%

KLJUČNI UKREP 2
V primerjavi z letom 2014 in prvim prijavnim rokom v letu 2015 beležimo porast prijavljenih
projektov v Ključnem ukrepu 2. Prijavljenih je bilo 15 projektov, sprejeta sta bila dva. 5 jih je bilo
zavrnjenih zaradi omejitve razpoložljivih sredstev, pri čemer je presenetljivo, da veliko projektov
zaproša za visoke zneske kljub opozorilom, da je razpoložljivih sredstev malo. 1 projekt je bil zavrnjen
zaradi manjkajočih obveznih prilog, 1 zaradi prepozno oddane prijavnice, 6 pa zaradi neizpolnjevanja
meril za upravičenost.
V tem ukrepu je bilo dodeljenih 157.391 evrov, kar znaša 13 % zaprošenih sredstev. Povprečna
vrednost sprejetega projekta je bila 78.695 evrov, kar je 118 % več kot v istem obdobju leta 2014.
V primerjavi z letom 2014 je bilo zaprošenih 14 % več in dodeljenih 45 % več sredstev.
število
predlaganih
projektov

število
odobrenih
projektov

delež
odobrenih
projektov

zaprošena
sredstva

odobrena
sredstva

delež
odobrenih
sredstev

15

2

13 %

1.238.231EUR

157.391 EUR

13 %

Strateška
partnerstva

Tabela 5: Statistika Ključnega ukrepa 2 na drugem prijavnem roku v letu 2015

KLJUČNI UKREP 3
V Ključnem ukrepu 3 je bilo prijavljenih 6 projektov, sprejeta pa sta bila 2. Trije projekti so bili
zavrnjeni zaradi omejenih razpoložljivih sredstev, 1 pa zaradi nedoseganja minimalnega zahtevanega
števila točk, kar pomeni, da aktivnosti ni bila povsem v skladu z nameni in cilji tega ukrepa.
Skupna dodeljena vsota je znašala 34. 056 evrov, kar je predstavljalo 44 % zaprošenih sredstev.
Povprečna vrednost sprejetega projekta je bila 17.028 evrov, kar je 251 % več kot v istem obdobju
leta 2014.
V primerjavi z letom 2014 je bilo prijavljenih 200 % in sprejetih 100 % projektov več.

Srečanja mladih
z odločevalci

število
predlaganih
projektov

število
odobrenih
projektov

delež
odobrenih
projektov

zaprošena
sredstva

odobrena
sredstva

delež
odobrenih
sredstev

6

2

33 %

77.276 EUR

34.056 EUR

44 %

Tabela 6: Statistika Ključnega ukrepa 3 na drugem prijavnem roku v letu 2015

