LETO 2016: ANALIZA DRUGEGA PRIJAVNEGA ROKA v programu Erasmus+: Mladi v akciji
Delitev sredstev na prijavne roke je v letu 2016 zelo vplivala na število prijavljenih projektov, pa čeprav
so bila neenakomerno razporejena le sredstva v Ključnem ukrepu 1. Na drugem prijavnem roku je bilo
prijavljenih 112 projektov, kar je 30 % manj kot na prvem prijavnem roku ter 29 % manj kot v istem
obdobju v letu 2015. Prijavitelji so zaprošali so za 2.301.666 evrov, kar predstavlja skoraj 37 % evrov
manj kot v istem obdobju v letu 2015, višina dodeljenih sredstev pa je nižja za 39 % in znaša 464.955
evrov. in sicer 559.135 evrov. Sprejetih je bilo 14 projektov oz. 34 % projektov manj kot v istem obdobju
lani (41).
Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 15.284 evrov, kar je skoraj
enako kot leto prej, saj je razlike za slaba 2 % (v letu 2016 je bila višja za 253 evrov), v Ključnem ukrepu
2 je znašala 59.445 evrov, kar je 76 % (19.251 evrov) manj kot leto prej, v Ključnem ukrepu 3 pa 23.400
evrov, kar je 27 % (6.372 evrov) več kot v letu 2015.
št. predlaganih proj. (aktivnosti)
št. odobrenih proj. (aktivnosti)
delež sprejetih aktivnosti
višina zaprošenih sredstev
višina odobrenih sredstev
delež odobrenih sredstev na R2
višina razpoložljivih sredstev za R2

Ključni ukrep 1
99 (131)
25 (33)
25 % (29 %)
1.654.285 EUR
382.110 EUR

Ključni ukrep 2
10
1
10 %
591.459 EUR
59.445 EUR

Ključni ukrep 3
3
1
33 %
55.922 EUR
23.400 EUR

23 %
372.274 EUR

10 %
157.529 EUR

42 %
29.332 EUR

SKUPAJ
112 (144)
27 (35)
24 % (24 %)
2.301.666 EUR
464.955 EUR
20 %
559.135 EUR

Tabela 1: Statistika drugega prijavnega roka v letu 2016
KLJUČNI UKREP 1
V letu 2016 je bilo v Ključnem ukrepu 1 na drugem prijavnem roku sprejetih 25 projektov oz. 33
aktivnosti v skupni višini 382.110 evrov, kar predstavlja 25 % sprejem aktivnosti. Zavrnjenih je bilo 98
projektov, od tega 93 zaradi omejitve razpoložljivih sredstev, 2 zaradi nedoseganja minimalnega
števila zahtevanih točk, kar kaže na slabšo kakovost projekta, 3 zaradi tehnične neustreznosti,
manjkajočih obveznih prilog, ali nepopolne akreditacije. V primerjavi z letom 2015 je bilo prijavljenih
34 % oz. 67 aktivnosti manj (131), sprejetih pa je bilo 31 % oz. 15 aktivnosti manj (33), ter dodeljenih
31 % oz. 174.052 evrov sredstev več (382.110 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 razpoložljivih sredstev za R2

MI
53
16
30 %
526.378 EUR
130.930 EUR
25 %

EVS
38
14
37 %
552.475 EUR
194.500 EUR
35 %

MMD
40
3
8%
575.432 EUR
56.680 EUR
10 %

Skupaj
131
33
25 %
1.654.285 EUR
382.110 EUR
23 %

34 %

51 %

15 %

100 %

30 %

38 %

12 %

154.879 EUR

159.272 EUR

58.123 EUR

372.274 EUR

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti
*NA se je zaradi visoke kakovosti projektov odločila dodeliti več sredstev, kot pa je bilo razpoložljviih.

Največja uspešnost je bila pri evropski prostovoljni službi, kjer je bilo odobrenih 37 % aktivnosti in 35
% zaprošenih sredstev. Najnižja uspešnost je bila, kot pričakovano, pri mobilnosti mladinskih
delavcev, kjer je bilo odobrenih zgolj 8 % aktivnosti in 10 % zaprošenih sredstev, saj je na tem tipu
mobilnosti najmanj razpoložljivih sredstev, povpraševanje pa je veliko. Pri mladinskih izmenjavah se
odstotki gibljejo okoli slabe tretjine, odobrenih je bilo 30 % aktivnosti in 25 % zaprošenih sredstev.
Največ je bilo prijavljenih aktivnosti mladinskih izmenjav (53), sledi število aktivnosti mobilnosti
mladinskih delavcev (40) in aktivnosti evropske prostovoljne službe (38). V primerjavi z letom 2015 je
število prijav aktivnosti mladinskih izmenjav upadlo in sicer za 47 % (48 aktivnosti), pri evropski
prostovoljni službi je naraslo za 6 % (2 aktivnosti), pri mobilnosti mladinskih delavcev pa prav tako
upadlo za 34 % (21 aktivnosti). Sprejetih je bilo 16 aktivnosti mladinskih izmenjav (31 % oz. 5 manj
kot leto prej), 14 aktivnosti evropske prostovoljne službe (39 % oz. 9 manj kot leto prej) in 3
aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (25 % oz. 1 manj kot leto prej).
Med sprejetimi aktivnostmi je bila povprečna vrednost mladinske izmenjave 8.183 evrov, evropske
prostovoljne službe 13.893 evrov in mobilnosti mladinskih delavcev 18.893 evrov. V primerjavi z
letom 2015 je povprečna vrednost mladinske izmenjave upadla za 10 % oz. za 909 euro, povprečna
vrednost evropske prostovoljne službe je narasla za 5 % oz. 741 evrov, povprečna vrednost aktivnosti
mobilnosti mladinskih delavcev pa se je zvišala za 17 % oz. 3.217 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 2016 ohranja pri največ 25% dodeljenih
sredstev na ravni celotnega leta.
V primerjavi z letom 2015 na drugem prijavnem roku beležimo manjše povpraševanje po aktivnostih
s partnerskimi državami in sicer pri mladinskih izmenjavah za 54 %, pri evropski prostovoljni službi za
36 % in pri mobilnosti mladinskih delavcev za 68 %.
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Graf 2: Primerjava predlaganih in sprejetih aktivnosti glede na sodelujoče partnerje

Kot je bilo pričakovano glede na razpoložljiva sredstva za aktivnosti s partnerskimi državami, je bil
največji delež sprejema pri evropski prostovoljni službi (43 %), čeprav je za 2 % nižji kot v letu 2015,
najmanjši delež sprejema pa je pri mobilnosti mladinskih delavcev (14 %), kjer je tudi najmanj
razpoložljivih sredstev, a je kar za 9 % višji kot v letu 2015. Delež sprejema pri mladinskih izmenjavah
je 20 %, a hkrati za 6 % višji kot v letu 2015.
Programske države
Partnerske države
Prijavljene ak.
Sprejete ak.
delež
Prijavljene ak. Sprejete ak.
MI
43
14
33 %
10
2
EVS
31
11
35 %
7
3
MMD
33
2
6%
7
1
Tabela 3: Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti glede na tip sodelujočih partnerjev

delež
20 %
43 %
14 %

Programske države
Partnerske države
zaprošeno
odobreno
delež
zaprošeno
odobreno
MI
412.971 EUR 108.010 EUR
26 %
113.407 EUR
22.920 EUR
EVS
444.769 EUR 136.883 EUR
31 %
107.706 EUR
57.617 EUR
MMD
447.294 EUR
43.975 EUR
10 %
128.138 EUR
12.705 EUR
Tabela 4: Višina zaprošenih in dodeljenih sredstev glede na tip sodelujočih partnerjev

delež
20 %
53 %
10 %

KLJUČNI UKREP 2
V primerjavi z letom 2015 je bilo na drugem roku v letu 2016 v Ključnem ukrepu 2 eno tretjino manj
prijavljenih projektov (10), leto prej pa jih je bilo 15. Sprejet je bil 1 projekt, leto prej dva, 9 pa je bilo
zavrnjenih - od tega štirje zaradi omejitve sredstev na prijavnem roku, trije zaradi nedoseganja
minimalnega zahtevanega števila točk, dva pa zaradi neizpolnjevanja meril za upravičenost.
V tem ukrepu je bilo dodeljenih 59.445 evrov, kar znaša 10 % zaprošenih sredstev. V primerjavi z
letom 2015 je bilo na tem prijavnem roku zaprošenih 52 % sredstev (646.772 evrov) manj in
dodeljenih 62 % sredstev (97.946 evrov) manj, povprečna vrednost projekta se je v primerjavi z istim
obdobjem lani zmanjšala za 12 % (19.250 evrov).
število
predlaganih
projektov

število
odobrenih
projektov

delež
odobrenih
projektov

zaprošena
sredstva

odobrena
sredstva

Strateška
partnerstva

10
1
10 %
591.459 EUR
59.445 EUR
Tabela 5: Statistika Ključnega ukrepa 2 na drugem prijavnem roku v letu 2016

delež
odobrenih
sredstev

10 %

KLJUČNI UKREP 3
V Ključnem ukrepu 3 so bili prijavljeni 3 projekti, ki so skupaj zaprošali za 55.922 evrov. Sprejet je bil
en projekt v vrednosti 23.400 evrov, kar je predstavljalo 42 % zaprošenih sredstev.
V primerjavi z istim obdobjem v letu 2015 je bilo prijavljenih in sprejetih po 50 % projektov manj.
Povprečna vrednost projekta je bila za 27 % (6.372 evrov) višja kot v istem obdobju leta 2015.
število
predlaganih
projektov
Srečanja mladih
z odločevalci

število
odobrenih
projektov

delež
odobrenih
projektov

zaprošena
sredstva

odobrena
sredstva

3
1
33 %
55.922EUR
23.400 EUR
Tabela 6: Statistika Ključnega ukrepa 3 na drugem prijavnem roku v letu 2016

delež
odobrenih
sredstev

42 %

