
 

                                                         

  

LETO 2015: ANALIZA PRVEGA PRIJAVNEGA ROKA v programu Erasmus+: Mladi v akciji 

Prvi prijavni rok v letu 2015 je prinesel večje število prijavljenih aktivnosti in projektov kot leto prej, saj 

je bilo prijavljenih 85 projektov (149 %) več kot v istem obdobju v letu 2014. Pri tem je treba upoštevati, 

da je v letu 2015 vse tri ključne ukrepe mogoče prijaviti na vse tri prijavne roke, medtem ko je bil lani 

prvi prijavni rok na voljo le za Ključni ukrep 1, pa tudi dejstvo, da je bilo lani prvo leto novega programa. 

V letu 2015 je na voljo preko 200.000 evrov več kot leto prej, razpoložljiva sredstva pa so razporejena 

enakomerno na vse tri prijavne roke, razen v Ključnem ukrepu 1, kjer se je 50 % sredstev razporedilo 

na prvi prijavni rok, saj se večina načrtovanih aktivnosti zgodi poleti ali zgodaj jeseni. Prijavitelji so bili 

spodbujeni, da načrtujejo tudi projekte, ki se bodo zgodili v času evropskega tedna mladih 2015 v 

prvem tednu meseca maja, saj je informacija o datumu tedna mladih prišla po zadnjem prijavnem roku 

v letu 2014.  

Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 17.589 evrov, v Ključnem 

ukrepu 2 je znašala 34.142 evre, v Ključnem ukrepu 3 pa 22.969 evrov. 

 Ključni ukrep 1 Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3 SKUPAJ 

št. predlaganih proj. (aktivnosti) 126 (181) 12 4 142 (197) 

št. odobrenih proj. (aktivnosti) 52 (81) 3 2 57 (86) 

delež sprejetih aktivnosti 41 % (45 %) 25 % 50 % 40 % (44 %) 

višina zaprošenih sredstev 2.446.530 EUR 687.497 EUR 74.128 EUR 3.208.155 EUR 

višina odobrenih sredstev 914.652 EUR 102.426 EUR 45.938 EUR 1.053.548 EUR 

     

delež odobrenih sredstev na R1 37 % 15 % 62 % 33 % 

višina razpoložljivih sredstev za R1 902.109 EUR 122.143 EUR 52.290 EUR 1.076.541 EUR 

Tabela 1: Statistika prvega prijavnega rokav letu 2015 

KLJUČNI UKREP 1 

V letu 2015 je bilo v ključnem ukrepu 1 na prvem prijavnem roku sprejetih 52 projektov oz. 81 

aktivnosti v skupni višini 914.652 evrov, kar predstavlja 44 %. Zavrnjenih je bilo 74 projektov, od tega 

60 zaradi omejitve razpoložljivih sredstev, 5 zaradi nedoseganja minimalnega števila zahtevanih točk, 

kar kaže na slabšo kakovost projekta, ter 7 zaradi tehnične neustreznosti ali manjkajočih obveznih 

prilog, 2 prijavi pa sta bili oddani nekaj minut po prijavnem roku. V primerjavi z letom 2014 je bilo 

prijavljenih 218 % aktivnosti več (181), sprejetih pa je bilo 113 % aktivnosti več (81), ter dodeljenih 84 

% sredstev več (914.652 evrov). 

 MI EVS MMD Skupaj 

število predlaganih aktivnosti 99 32 50 181 

število sprejetih aktivnosti 40 31 10 81 

delež sprejetih aktivnosti 40 % 94 % 20 % 44 % 

znesek zaprošenih sredstev 1.175.145 EUR 375.042 EUR 902.563 EUR 2.452.750 EUR 

znesek odobrenih sredstev 410.870 EUR 357.727 EUR 146.055 EUR 914.652 EUR 

delež odobrenih sredstev v okviru 
tipa mobilnosti 

35 % 95 % 16 % 38 % 

     

delež odobrenih sredstev v okviru 
prijavnega roka 

45 % 39 % 16 % 100 % 

prepisani minimalni delež uporabe 
sredstev s strani EK 

30 % 38 % 12 %  

višina razpoložljivih sredstev za R1 369.648 EUR 391.791 EUR 140.671 EUR 902.109 EUR 

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti  



 

                                                         

  

Največja uspešnost je bila pri evropski prostovoljni službi, kjer je bilo odobrenih 94 % aktivnosti in 95 

% zaprošenih sredstev. Najnižja uspešnost je bila, kot pričakovano, pri mobilnosti mladinskih 

delavcev, kjer je bilo odobrenih zgolj 20 % aktivnosti in 16 % zaprošenih sredstev, saj je na tem tipu 

mobilnosti najmanj razpoložljivih sredstev, povpraševanje pa je veliko. Pri mladinskih izmenjavah se 

odstotki gibljejo malce pod polovico, odobrenih je bilo 40 % aktivnosti in 35 % zaprošenih sredstev.  

Največ je bilo prijavljenih in sprejetih aktivnosti mladinskih izmenjav (99 oz. 40), sledi število 

aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (50 prijav, 10 sprejetih) in aktivnosti evropske prostovoljne 

službe (32 prijav in 31 sprejetih). V primerjavi z letom 2014 je število prijav in sprejetih aktivnosti 

naraslo in sicer pri mladinskih izmenjavah za 230 % oz. za 90 %, pri evropski prostovoljni službi za 257 

% oz. za 158 % in pri mobilnosti mladinskih delavcev za 146 % oz. za 67 %. 

Med sprejetimi aktivnostmi je bila povprečna vrednost mladinske izmenjave 10.272 evrov, evropske 

prostovoljne službe 11.540 evrov in mobilnosti mladinskih delavcev 14.605 evrov. V primerjavi z 

letom 2014 je povprečna vrednost mladinske izmenjave padla za 32 % oz. za 3.275 euro, povprečna 

vrednost evropske prostovoljne službe je narasla za 27 % oz. 2.483 evre, povprečna vrednost 

aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev pa se je znižala za 18 % oz. 2.609 evrov. 

 

 
 

 

 

Graf 1: Delež odobrenih aktivnosti v KU1 na prvem 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 letom 2014, porast povpraševanja po aktivnostih s partnerskimi državami beležimo pri 

vseh tipih mobilnosti, največji porast je pri mladinskih izmenjavah (za 240 %), pri mobilnosti 

mladinskih delavcev je porast nižji (140 %), pri evropski prostovoljni službi pa je porast 114 %. 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: primerjava predlaganih in sprejetih aktivnosti glede na sodelujoče partnerje 
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Največji delež sprejema je, kot pričakovano glede na razpoložljiva sredstva, pri evropski prostovoljni 

službi (83 %), leto prej pa je bil 60%, najmanjši delež sprejema pa je pri mobilnosti mladinskih 

delavcev (7 %), kjer je tudi najmanj razpoložljivih sredstev, leto prej je bil delež sprejema 29 %. Delež 

sprejema pri aktivnosti mladinskih izmenjav je 53 %, v letu 2014 pa na prvem prijavnem roku ni bilo 

sprejete nobene aktivnosti mladinskih izmenjav s partnerskimi državami. 

  Programske države Partnerske države 

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

MI 82 31 38 % 17 9 53 % 

EVS 22 21 95 % 12 10 83 % 

MMD 35 9 26 % 15 1 7 % 

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

 Programske države Partnerske države 

 zaprošeno odobreno delež zaprošeno odobreno delež 

MI 918.372 EUR 303.678 EUR 33 % 256.773 EUR 107.192 EUR 42 % 

EVS 266.322 EUR 249.307 EUR 94 % 108.719 EUR 108.419 EUR 99 % 

MMD 570.364 EUR 120.215 EUR 21 % 332.199 EUR 25.840 EUR 8 % 

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



 

                                                         

  

KLJUČNI UKREP 2 

Prijavljenih je bilo 12 projektov, sprejeti so bili 3. 5 jih je bilo zavrnjenih zaradi omejitve razpoložljivih 

sredstev, 4 pa zaradi neizpolnjevanja meril za upravičenost. 

V tem ukrepu je bilo dodeljenih 102.426 evrov, kar znaša 15 % zaprošenih sredstev. Povprečna 

vrednost sprejetega projekta je bila 34.142 evrov. 

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Strateška 
partnerstva 12 3 25% 687.497 EUR 102.426 EUR 15% 

Tabela 4: Statistika Ključnega ukrepa 2 na prvem prijavnem roku v letu 2015 

KLJUČNI UKREP 3 

V Ključnem ukrepu 3 so bili prijavljeni 4 projekti, sprejeta pa sta bila 2. Druga dva projekta sta bila 

zavrnjena zaradi omejitve razpoložljivih sredstev na prijavnem roku.  

Skupna dodeljena vsota je znašala 45. 938 evrov, kar je predstavljalo 62 % zaprošenih sredstev. 

Povprečna vrednost sprejetega projekta je bila 22.969 evrov. 

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Srečanja mladih 
z odločevalci 4 2 50 % 74.128 EUR 45.938 EUR 62 % 

Tabela 5: Statistika Ključnega ukrepa 3 na prvem  prijavnem roku v letu 2015 

 


