LETO 2016: ANALIZA TRETJEGA PRIJAVNEGA ROKA programa Erasmus+: Mladi v akciji
Na tretjem prijavnem roku je bilo prijavljenih 93 projektov, kar je 28 % manj prijavljenih projektov kot
v istem obdobju v letu 2015. Zaprošali so za 1.828.358 evrov, kar predstavlja 35 % (969.772 evrov)
zmanjšanje v primerjavi z letom 2015, višina dodeljenih sredstev pa je višja za 32 % (188.223 evrov) in
znaša 771.276 evrov. To je posledica tega, da je bila raven razpoložljivih sredstev za tretji prijavni rok
višja kot v letu 2015. Na tretjem prijavnem roku je bilo sprejetih 44 projektov oz. 22% projektov več
kot v istem obdobju lani (36).
Povprečna dotacija sprejetega projekta v Ključnem ukrepu 1 je znašala 13.740 evrov, kar je skoraj
enako kot leto prej, saj je razlike za manj kot 1 % (88 evrov), v Ključnem ukrepu 2 je znašala 64.806
evrov, kar je 3 % (1.818 evrov) več kot leto prej, v Ključnem ukrepu 3 pa 20.495 evrov, kar je 117 %
(11.034 evrov) več kot v letu 2015.
št. predlaganih proj. (aktivnosti)
št. odobrenih proj. (aktivnosti)
delež sprejetih aktivnosti
višina zaprošenih sredstev
višina odobrenih sredstev

Ključni ukrep 1
80(109)
39 (50)
48 % (46 %)
1.203.389 EUR
535.867 EUR

delež odobrenih sredstev na R3

32 %

Ključni ukrep 2
7
3
43 %
482.933 EUR
194.419 EUR
11 %

Ključni ukrep 3
6
2
33 %
142.036 EUR
40.990 EUR

SKUPAJ
93 (122)
44 (55)
47 % (45 %)
1.828.358 EUR
771.276 EUR

92 %

30 %

Tabela 1: Statistika tretjega prijavnega roka v letu 2016
KLJUČNI UKREP 1 (KU1): UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV
V letu 2016 je bilo v Ključnem ukrepu 1 na tretjem prijavnem roku sprejetih 39 projektov oz. 50
aktivnosti v skupni višini 535.867 evrov, kar predstavlja 46 % sprejem aktivnosti. Zavrnjenih je bilo 39
projektov, od tega 26 zaradi omejitve razpoložljivih sredstev, 3 zaradi nedoseganja minimalnega
števila zahtevanih točk, kar kaže na slabšo kakovost projekta, 10 zaradi tehnične neustreznosti ali
manjkajočih obveznih prilog (prepozno oddana prijava, manjkajoč urnik aktivnosti, neustrezna ali
nepopolna častna izjava, neustrezna akreditacije za EVS). 2 projekta sta bila uvrščena na rezervno
listo vlog. V primerjavi z letom 2015 je bilo prijavljenih 25 % manj aktivnosti (146), sprejetih pa je bilo
25 % aktivnosti več (50), ter dodeljenih 25 % sredstev več (535.867 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
predpisani minimalni delež
uporabe sredstev s strani EK
višina razpoložljivih sredstev za R1

MI
54
21
39 %
558.886EUR
214.658 EUR
38 %

EVS
38
24
63 %
412.968 EUR
254.829 EUR
62 %

MMD
17
5
29 %
231.535 EUR
66.380 EUR
29 %

Skupaj
109
50
46 %
1.203.389EUR
535.867 EUR
45 %

41 %

43 %

16 %

100 %

30 %

38 %

12 %

371.099 EUR

388.568 EUR

141.229 EUR

Tabela 2: Statistika Ključnega ukrepa 1 glede na vrsto aktivnosti

900.896 EUR

Prijavitelji so bili najbolj uspešni pri evropski prostovoljski službi, kjer je bilo odobrenih 63 %
aktivnosti in dodeljenih 62 % zaprošenih sredstev. Najnižja uspešnost je bila, kot pričakovano, pri
mobilnosti mladinskih delavcev, kjer je bilo odobrenih zgolj 29 % aktivnosti in 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 39 % aktivnosti in 38
% zaprošenih sredstev.
Največ je bilo prijavljenih aktivnosti mladinskih izmenjav (54), sledi število aktivnosti evropske
prostovoljske službe (38) in aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (17). V primerjavi z letom 2015
je število prijav aktivnosti padlo pri mladinskih izmenjavah za 24 % in pri mobilnosti mladinskih
delavcev za 42 %, za 12% pa je naraslo število prijavljenih aktivnosti v evropsko prostovoljsko službo.
Sprejetih je bilo 21 aktivnosti mladinskih izmenjav (61% več kot leto prej), 24 aktivnosti evropske
prostovoljske službe (20 % več kot leto prej) in 5 aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev (29 %
manj kot leto prej).
Med sprejetimi aktivnostmi je bila povprečna vrednost mladinske izmenjave 10.222 evrov, evropske
prostovoljske službe 10.617 in mobilnosti mladinskih delavcev 13.276 evrov. V primerjavi s tretjim
prijavnim rokom v letu 2015 je povprečna vrednost mladinske izmenjave padla za 3 % oz. za 351
euro, povprečna vrednost evropske prostovoljne službe je padla za 12 % oz. 535 evrov, povprečna
vrednost aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev pa se je povišala za 16 % oz. 1.470 evrov.
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PRIMERJAVA USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI S PROGRAMSKIMI IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI
Maksimalni delež sredstev, ki ga je bilo možno dodeliti aktivnostim, ki vključujejo vsaj enega
partnerja iz partnerskih držav, je Evropska komisija v letu 2016 ohranila pri največ 25% dodeljenih
sredstev na ravni celotnega leta.
V primerjavi s tretjim prijavnim rokom v letu 2015, smo na R3 v 2016 zabeležili padec povpraševanja
po aktivnostih s sosedskimi partnerskimi državami, in sicer za 75 % (1 prijava) pri mladinskih
izmenjavah in za 8 % (7 prijav) pri evropski prostovoljni službi, medtem ko je interes za mobilnosti
mladinskih delavcev ostal na enaki ravni kot v prejšnjem letu (6 prijav).

Kot je bilo pričakovano glede na razpoložljiva sredstva, je bil največji delež sprejema pri evropski
prostovoljski službi (86 %), medtem ko pri mladinskih izmenjavah in mobilnosti mladinskih delavcev
ni bil podprt noben prijavljen projekt.
MEJA ZA SPREJEM V PROGRAM GLEDE NA TOČKOVANJE (OCENJEVANJE KAKOVOSTI VLOG)
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) po posameznih aktivnostih na
tretjem prijavnem roku v letu 2016 je bila sledeča:







Mladinske izmenjave s programskimi državami: 80 točk
Mladinske izmenjave s sosedskimi partnerskimi državami: /
Evropska prostovoljska služba s programskimi državami: 78 točk
Evropska prostovoljska služba s sosedskimi partnerskimi državami: 77 točk
Mobilnost mladinskih delavcev s programskimi državami: 85 točk
Mobilnost mladinskih delavcev s sosedskimi partnerskimi državami: /

Sklep o izboru in višini sofinanciranja v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji na tretjem roku (R3)
v letu 2016 v ključnem ukrepu 1 je dostopen tukaj.

KLJUČNI UKREP 2 (KU2): SODELOVANJA ZA INOVACIJE IN IZMENJAVE DOBRIH PRAKS
V primerjavi z letom 2015 je bilo na tretjem prijavnem roku v Ključnem ukrepu 2 56 % manj
prijavljenih projektov. Sprejeti so bili 3 projekti, kar je eden več kot v prejšnjem letu, 4 projekti pa so
bili zavrnjeni zaradi omejitve sredstev na prijavnem roku oz. nedoseganja minimalnega zahtevanega
števila točk na ravni projekta ali v eni izmed ocenjevanih kategorij.
V tem ukrepu je bilo dodeljenih 194.419 evrov, kar znaša 40 % zaprošenih sredstev. Povprečna
vrednost sprejetega projekta je bila 64.806 evrov. V primerjavi z letom 2015, je bilo na tretjem roku
zaprošenih za 52 % manj sredstev, dodeljenih pa je bilo 54 % več sredstev. Povprečna vrednost
projekta pa je prav tako narastla, in sicer za 3 % (1.818 evrov).

Strateška
partnerstva

število
predlaganih
projektov

število
odobrenih
projektov

delež
odobrenih
projektov

zaprošena
sredstva

odobrena
sredstva

delež
odobrenih
sredstev

7

3

43 %

482.933 EUR

194.419 EUR

40 %

Tabela 3: Statistika Ključnega ukrepa 2 na tretjem prijavnem roku v letu 2016
MEJA ZA SPREJEM V PROGRAM GLEDE NA TOČKOVANJE (OCENJEVANJE KAKOVOSTI VLOG)
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) po posameznih aktivnostih na
tretjem prijavnem roku v letu 2016 je bila sledeča:


Projekti strateških partnerstev na področju mladine: 71 točk

Sklep o izboru in višini sofinanciranja v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji na tretjem roku (R3)
v letu 2016 v ključnem ukrepu 2 je dostopen tukaj.

KLJUČNI UKREP 3: PODPORA ZA REFORMO POLITIK
V Ključnem ukrepu 3 je bilo prijavljenih 6 projektov, sprejeta pa sta bila 2 projekta. Skupna dodeljena
vsota je znašala 40.990 evrov, kar je predstavljalo 25 % zaprošenih sredstev. Povprečna vrednost
sprejetega projekta je bila 20.495 evrov.
V primerjavi s tretjim prijavnim rokom v letu 2015 je bilo prijavljenih 20 % projektov več, sprejetih pa
je bilo za 33% manj projektov. Povprečna vrednost projekta je bila za 116 % (11.034 evrov) višja kot
na istem roku v letu 2015.

Srečanja mladih
z odločevalci

število
predlaganih
projektov

število
odobrenih
projektov

delež
odobrenih
projektov

zaprošena
sredstva

odobrena
sredstva

delež
odobrenih
sredstev

6

2

33 %

142.036 EUR

40.990 EUR

25 %

Tabela 4: Statistika Ključnega ukrepa 3 na tretjem prijavnem roku v letu 2016
MEJA ZA SPREJEM V PROGRAM GLEDE NA TOČKOVANJE (OCENJEVANJE KAKOVOSTI VLOG)
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) po posameznih aktivnostih na
tretjem prijavnem roku v letu 2016 je bila sledeča:


Projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine: 81 točk

Sklep o izboru in višini sofinanciranja v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji na tretjem roku (R3)
v letu 2016 v ključnem ukrepu 3 je dostopen tukaj.

