
 

                                                         

  

LETO 2016: ANALIZA PRVEGA PRIJAVNEGA ROKA v programu Erasmus+: Mladi v akciji 

S povišanjem razpoložljivih sredstev v posameznem programskem letu se viša tudi število prijavljenih 

projektov. Na prvem prijavnem roku je bilo tako prijavljenih 162 projektov, kar je 14 % projektov več 

kot v istem obdobju v letu 2015. Zaprošali so za 3.837.140 evrov, kar predstavlja skoraj 20 % evrov več 

kot v letu 2015, višina dodeljenih sredstev pa je višja za 9 % in znaša 1.146.575 evrov, saj raven 

razpoložljivih sredstev za prvi prijavni rok ostaja podoben kot v letu 2015, in sicer 1.093.107 evrov. 

Sprejeti so bili 4 projekti oz. 7 % projektov več kot v istem obdobju lani (61), dodeljena dotacija pa 

znaša 1.146.575 evrov. 

Povprečna dotacija sprejetega projekta je v Ključnem ukrepu 1 znašala 17.467 evrov, kar je skoraj 

enako kot leto prej, saj je razlike za manj kot 1 % (dobrih 120 evrov), v Ključnem ukrepu 2 je znašala 

59.503 evre, kar je 74 % (25.361 evrov) več kot leto prej, v Ključnem ukrepu 3 pa 16.480 evrov, kar je 

39 % (6.489 evrov) manj kot v letu 2015. 

 Ključni ukrep 1 Ključni ukrep 2 Ključni ukrep 3 SKUPAJ 

št. predlaganih proj. (aktivnosti) 144 (215) 15 3 162 (233) 

št. odobrenih proj. (aktivnosti) 56 (86) 2 3 61 (91) 

delež sprejetih aktivnosti 39 % (40 %) 13 % 100 % 38 % (39 %) 

višina zaprošenih sredstev 2.697.006 EUR 1.086.514 EUR 53.620 EUR 3.837.140 EUR 

višina odobrenih sredstev 978.129 EUR 119.006 EUR 49.440 EUR 1.146.575 EUR 

     

delež odobrenih sredstev na R1 36 % 11 % 92 % 30 % 

višina razpoložljivih sredstev za R1 900.896 EUR 139.697 EUR 52.515 EUR 1.093.107 EUR 

Tabela 1: Statistika prvega prijavnega roka v letu 2016 

KLJUČNI UKREP 1 

V letu 2016 je bilo v Ključnem ukrepu 1 na prvem prijavnem roku sprejetih 56 projektov oz. 86 

aktivnosti v skupni višini 978.129 evrov, kar predstavlja 40 % sprejem aktivnosti. Zavrnjenih je bilo 88 

projektov, od tega 72 zaradi omejitve razpoložljivih sredstev, 1 zaradi nedoseganja minimalnega 

števila zahtevanih točk, kar kaže na slabšo kakovost projekta, 13 zaradi tehnične neustreznosti ali 

manjkajočih obveznih prilog, 1 prijava je bila oddana nekaj minut po prijavnem roku, ena pa je bila 

oddana na napačno nacionalno agencijo. V primerjavi z letom 2015 je bilo prijavljenih 19 % aktivnosti 

več (215), sprejetih pa je bilo 6 % aktivnosti več (86), ter dodeljenih 7 % sredstev več (978.129 evrov).  

 MI EVS MMD Skupaj 

število predlaganih aktivnosti 103 46 66 215 

število sprejetih aktivnosti 38 35 13  86 

delež sprejetih aktivnosti 37 % 76 % 20 % 40 % 

znesek zaprošenih sredstev 1.160.983 EUR 554.221 EUR 981.802 EUR 2.697.006 EUR 

znesek odobrenih sredstev* 401.769 EUR 422.880 EUR 153.480 EUR 978.129 EUR 

delež odobrenih sredstev v okviru 
tipa mobilnosti 

35 % 76 % 16 % 36 % 

     

delež odobrenih sredstev v okviru 
prijavnega roka 

41 % 43 % 16 % 100 % 

prepisani minimalni delež uporabe 
sredstev s strani EK 

30 % 38 % 12 %  

višina razpoložljivih sredstev za R1 371.099 EUR 388.568 EUR 141.229 EUR 900.896 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 76 % aktivnosti in 76 

% 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 nad tretjino, odobrenih je bilo 37 % aktivnosti in 35 % zaprošenih sredstev.  

Največ je bilo prijavljenih aktivnosti mladinskih izmenjav (103), sledi število aktivnosti mobilnosti 

mladinskih delavcev (66) in aktivnosti evropske prostovoljne službe (46). V primerjavi z letom 2015 je 

število prijav aktivnosti naraslo in sicer pri mladinskih izmenjavah za 4 %, pri evropski prostovoljni 

službi za 44 % in pri mobilnosti mladinskih delavcev za 32 %. Sprejetih je bilo 38 aktivnosti mladinskih 

izmenjav (5% več kot leto prej), 35 aktivnosti evropske prostovoljne službe (13 % manj kot leto prej) 

in 13 aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (30 % več kot leto prej). 

Med sprejetimi aktivnostmi je bila povprečna vrednost mladinske izmenjave 10.573 evrov, evropske 

prostovoljne službe 12.082 evrov in mobilnosti mladinskih delavcev 11.806 evrov. V primerjavi z 

letom 2015 je povprečna vrednost mladinske izmenjave narasla za 3 % oz. za 301 euro, povprečna 

vrednost evropske prostovoljne službe je narasla za 5 % oz. 542 evrov, povprečna vrednost aktivnosti 

mobilnosti mladinskih delavcev pa se je znižala za  24 % oz. 2.799 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 2016 ohranja pri največ 25% dodeljenih 

sredstev na ravni celotnega leta.  

V primerjavi z letom 2015, porast povpraševanja po aktivnostih s partnerskimi državami beležimo le 

pri mladinskih izmenjavah (za 11 %) in mobilnosti mladinskih delavcev (za 40 %), pri evropski 

prostovoljni službi pa je povpraševanje za 20 % nižje. 

 

Graf 2: Primerjava predlaganih in sprejetih aktivnosti glede na sodelujoče partnerje  
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Kot je bilo pričakovano glede na razpoložljiva sredstva, je bil največji delež sprejema pri evropski 

prostovoljni službi (90 %), čeprav je za 7 % nižji kot v letu 2015, najmanjši delež sprejema pa je pri 

mobilnosti mladinskih delavcev (19 %), kjer je tudi najmanj razpoložljivih sredstev, a je kar za 12 % 

višji kot v letu 2015. Delež sprejema pri mladinskih izmenjavah je le malenkost višji (21 %), a hkrati za 

32 % nižji kot v letu 2015. 

  Programske države Partnerske države 

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

MI 84 34 40 % 19 4 21 % 

EVS 36 26 72 % 10 9 90 % 

MMD 45 9 20 % 21 4 19 % 

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

 Programske države Partnerske države 

 zaprošeno odobreno delež zaprošeno odobreno delež 

MI 942.923 EUR 369.062 EUR 39 % 218.061 EUR 32.707 EUR 15 % 

EVS 431.346 EUR 307.796 EUR 71% 122.875 EUR 115.084 EUR 94 % 

MMD 656.633 EUR 126.581 EUR 19 % 325.169 EUR 26.900 EUR 8 % 

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



 

                                                         

  

KLJUČNI UKREP 2 

V primerjavi z letom 2015 je v letu 2016 v Ključnem ukrepu 25 % več prijavljenih projektov (15), leto 

prej pa jih je bilo 12. Sprejeta sta bila 2 projekta, leto prej pa trije, 13 pa je bilo zavrnjenih zaradi 

omejitve sredstev na prijavnem roku.  

V tem ukrepu je bilo dodeljenih 119.006 evrov, kar znaša 11 % zaprošenih sredstev. Povprečna 

vrednost sprejetega projekta je bila 59.503 evrov. V primerjavi z letom 2015 je bilo na prvem roku 

zaprošenih 58 % več sredstev in 16 % več dodeljenih sredstev, povprečna vrednost projekta pa je 

narastla za 74 % (25.361 evrov). 

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Strateška 
partnerstva 15 2 13 % 1.086.514 EUR 119.006 EUR 11 % 

Tabela 5: Statistika Ključnega ukrepa 2 na prvem prijavnem roku v letu 2016 

KLJUČNI UKREP 3 

V Ključnem ukrepu 3 so bili prijavljeni in sprejeti 3 projekti, saj njihova skupna vsota ni presegla 

razpoložljivih sredstev, vsi pa so dosegali visoko kakovost. Skupna dodeljena vsota je znašala 49.440 

evrov, kar je predstavljalo 92 % zaprošenih sredstev. Povprečna vrednost sprejetega projekta je bila 

16.480 evrov. 

V primerjavi z letom 2015 je bilo prijavljenih 33 % projektov manj, sprejetih pa 50 % projektov več. 

Povprečna vrednost projekta je bila za 39 % (6.489 evrov) nižja kot v istem obdobju leta 2015. 

  

število 
predlaganih 

projektov 

število 
odobrenih 
projektov 

delež 
odobrenih 
projektov 

zaprošena 
sredstva 

odobrena 
sredstva 

delež 
odobrenih 
sredstev 

Srečanja mladih 
z odločevalci 3 3 100 % 53.620 EUR 49.440 EUR 92 % 

Tabela 6: Statistika Ključnega ukrepa 3 na prvem  prijavnem roku v letu 2016 

 


