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

Število prijavljenih aktivnosti je primerljivo s tistimi s prvega prijavnega roka, čeprav je nacionalna 

agencija prijavitelje obvestila, da je v Ključnem ukrepu 1 okvirno 50 % sredstev razporedila na prvi 

prijavni rok, na drugi in tretji prijavni rok pa 25 %. Iz tega sledi, da je uspešnost sprejetih projektov na 

tretjem prijavnem roku 28 % in primerljiva z drugim prijavnim rokom (26 %), medtem ko je bila na 

prvem prijavnem roku 40 %. Zaprošenih je bilo skoraj 400.000 (15 %) evrov manj sredstev kot na prvem 

prijavnem roku in 800.000 (31 %) manj kot na drugem prijavnem roku, delež odobrenih sredstev pa je, 

skladno z večinko razporeditvijo sredstev na prvi prijavni rok, podoben kot na drugem prijavnem roku 

in torej za dobro tretjino manjši (na prvem roku je bil 33%, na drugem roku 20%, na tretjem pa 21%). 

Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 13.829 evrov, v Ključnem 

ukrepu 2 je znašala 62.988 evrov, v Ključnem ukrepu 3 pa 9.461 evrov. 

 Ključni ukrep 1 Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3 SKUPAJ 

št. predlaganih proj. (aktivnosti) 109 (146) 16 5 130 (167) 

št. odobrenih proj. (aktivnosti) 31 (40) 2 3 36 (45) 

delež sprejetih aktivnosti 27 % 13 % 60 % 28 % (27 %) 

višina zaprošenih sredstev 1.716.481 EUR 1.014.607 EUR 66.892 EUR 2.797.980 EUR 

višina odobrenih sredstev 428.696 EUR 125.975 EUR 28.382 EUR 583.053 EUR 

     

delež odobrenih sredstev na R3 25 % 12 % 42 % 21 % 

višina predvidenih sredstev za R3 
ob začetku leta 

451.055 118.550 26.145 595.749 

 

Tabela 1: Statistika tretjega prijavnega roka v letu 2015 

KLJUČNI UKREP 1 

V letu 2015 je bilo v Ključnem ukrepu 1 na tretjem prijavnem roku sprejetih 109 projektov oz. 146 

aktivnosti v skupni višini 428.696 evrov, kar predstavlja 27 % delež sprejema. Zavrnjenih je bilo 78 

projektov, od tega 60 zaradi omejenih razpoložljivih sredstev, 6 zaradi nedoseganja minimalnega 

števila zahtevanih točk, kar kaže na slabo kakovost projekta, 9 projektov pa je bilo tehnično 

neustreznih (v treh primerih je bila neustrezna, nepopolna ali manjkajoča priloga, v treh primerih je 

bil eden od projektnih partnerjev neupravičen, v enem primeru je prijavitelj kršil določila v 

akreditaciji, dva projekta pa sta bila oddana na napačno nacionalno agencijo). Trije projekti so bili 

uvrščeni na rezervno listo in bodo sprejeti, če se sprostijo dodatna razpoložljiva sredstva. 

V primerjavi z letom 2014 je bilo prijavljenih 27 % aktivnosti več (146), sprejetih je bilo 70 % 

aktivnosti manj (40), dodeljenih pa 83 % sredstev manj (428.696 evrov). 

 MI EVS MMD Skupaj 

število predlaganih aktivnosti 71 34 41 146 

število sprejetih aktivnosti 13 20 7 40 

delež sprejetih aktivnosti 18 % 59 % 17 % 27 % 

znesek zaprošenih sredstev 823.483 EUR 373.246 EUR 519.752 EUR 1.716.481 EUR 

znesek odobrenih sredstev 130.590 EUR 242.285 EUR 55.821 EUR 428.696 EUR 

delež odobrenih sredstev v okviru 
tipa mobilnosti 

15 % 65 % 11 % 25 % 

     

 delež odobrenih sredstev v okviru 
prijavnega roka 

30 % 57 % 13 % 100 % 

prepisani minimalni delež uporabe 
sredstev s strani EK 

30 % 38% 12 %  

višina predvidenih sredstev za R2 
ob začetku leta 

184.824 195.895 70.336 451.055 

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti 



Največja uspešnost je bila pri evropski prostovoljni službi, kjer je bilo odobrenih 59 % aktivnosti in 65 

% zaprošenih sredstev. Odstotki sprejema aktivnosti pri ostalih dveh tipih mobilnosti so tokrat skoraj 

izenačeni – 18 % aktivnosti mladinskih izmenjav in 17 % aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev, se 

pa razlikuje delež dodeljenih sredstev in sicer 15 % za aktivnosti mladinskih izmenjav in 11 % za 

aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev. 

Največ je bilo prijavljenih aktivnosti mladinskih izmenjav (71), sledijo aktivnosti mobilnosti mladinskih 

delavcev (41) in aktivnosti evropske prostovoljne službe (20). V primerjavi z letom 2014 je število 

prijav aktivnosti naraslo in sicer pri mladinskih izmenjavah za 27 %, pri mobilnosti mladinskih 

delavcev za 32 %, pri evropski prostovoljni službi je padlo za 40 %. Sprejetih je bilo 13 aktivnosti 

mladinskih izmenjav (85 % manj kot leto prej), 20 aktivnosti evropske prostovoljne službe (30 % manj 

kot leto prej), ter 7 aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (157 % manj kot leto prej). 

Med sprejetimi aktivnostmi je bila povprečna vrednost mladinske izmenjave 10.045 evrov, evropske 

prostovoljne službe 12.114 evrov in mobilnosti mladinskih delavcev 7.974 evrov. V primerjavi z letom 

2014 je povprečna vrednost mladinske izmenjave padla za 29 % oz. za 2.864 evrov, povprečna 

vrednost evropske prostovoljne službe je padla za 10 % oz. 1.214 evrov, povprečna vrednost 

aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev pa je narasla za 10 % oz. 726 evrov. 

 

 

 

 

 

Graf 1: Delež odobrenih aktivnosti v KU1 na tretjem 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 prijavnem letu. 

Povpraševanje po projektih s partnerskimi državami je bilo majhno, saj smo prijavitelje opozorili, da 

sredstev za tovrstne projekte skodajda ni več na voljo. Skladno s tem so bili sprejeti le štirje projekti s 

partmerskimi državami, vsi v okviru evropske prostovoljne službe, kar se je zgodilo prvič v novem 

programu.   

 

 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 67 13 19 % 4 0 / 

EVS 28 16 57 % 6 4 67 % 

MMD 35 7 20 % 6 0 / 

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

  Programske države Partnerske države 

 zaprošeno odobreno delež zaprošeno odobreno delež 

MI 785.311 EUR 130.590 EUR 17 % 38.172 EUR 0 / 

EVS 324.739 EUR 206.468 EUR 64 % 48.508 EUR 35.817 EUR 74 % 

MMD 400.271 EUR 55.821 EUR 14 % 119.481 EUR 0 / 

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

KLJUČNI UKREP 2 

V Ključnem ukrepu 2 je bilo prijavljenih 16 projektov, kar je več kot na prvem roku, podatki pa so zelo 

primerljivi z drugim prijavnim rokom. Sprejeta sta bila dva projekta, 10 jih je bilo zavrnjenih zaradi 

omejitve razpoložljivih sredstev, 1 zaradi nedoseganja minimalnega zahtevanjega števila točk, trije 

projekti pa zaradi neustreznega trajanja. 

V tem ukrepu je bilo dodeljenih 125.975 evrov, kar znaša 12 % zaprošenih sredstev. Povprečna 

vrednost sprejetega projekta je bila 62.987 evrov, kar predstavlja 47 % manj kot v letu 2014. 

Zaprošenih je bilo 9 % manj sredstev, dodeljenih pa 47% manj sredstev kot v istem obdobju leto prej. 

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Strateška 
partnerstva 16 2 13 % 1.014.607 EUR 125.975 EUR 12 % 

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

 

KLJUČNI UKREP 3 

V Ključnem ukrepu 3 je bilo prijavljenih 5 projektov, sprejeti pa so bili 3. En projekt je bil zavrnjen 

zaradi omejenih razpoložljivih sredstev, 1 pa je bil uvrščen na rezervno listo in sprejt v primeru, da se 

sprostijo razpoložljiva sredstva.  

Skupna dodeljena vsota je znašala 28.382 evrov, kar je predstavljalo 42 % zaprošenih sredstev. 

Povprečna vrednost sprejetega projekta je bila 9.461 evrov, kar je 121 % manj kot v istem obdobju 

leta 2014. 

Na tretjem prijavnem roku v letu 2015 je bilo v primerjavi z letom 2014 prijavljenih 40 % manj in 

sprejetih 33 % projektov manj.  

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Srečanja mladih 
z odločevalci 5 3 60 % 66.892 EUR 28.382 EUR 42 % 

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


