
 

                                                         

 

 
 

 

 

OBVESTILO V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM DODATNIH PRAVIL ZA PODPORO 

PROJEKTOV V KLJUČNEM UKREPU 1: INDIVIDUALNE UČNE MOBILNOSTI NA 

PODROČJU MLADINE. 

 

 

Dodatna pravila za uporabo sredstev 

 

Evropska komisija uveljavlja dodatna pravila glede uporabe sredstev v Ključnem 

ukrepu 1 na področju mladine za podporo aktivnostim mladinskih izmenjav, evropske 

prostovoljne službe in mobilnosti mladinskih delavcev ter za podporo aktivnostim s 

sodelovanjem partnerskih držav. Ta dodatna pravila so in bodo imela pomemben 

učinek za sprejem projektov, še posebej pa posameznih aktivnosti individualne 

mobilnosti znotraj posameznih predlogov projektov. 

 

V skladu s temi pravili mora nacionalna agencija zagotoviti določen minimalni delež 

uporabe sredstev za posamezni tip aktivnosti (mladinske izmenjave, EVS in mobilnost 

mladinskih delavcev) in sicer mora biti za posamezni tip mobilnosti uporabljeno 

(dodeljeno) najmanj: 

 

 30 % sredstev za podporo aktivnostim mladinskih izmenjav, 

 38 % sredstev za podporo aktivnostim Evropske prostovoljne službe, vključno s kritjem 
stroškov EVS usposabljanj, 

 12 % sredstev za podporo aktivnostim mobilnosti mladinskih delavcev, 

 

istočasno pa je postavljena maksimalna omejitev uporabe sredstev za sodelovanje s 

partnerskimi državami in sicer v višini 15% uporabljenih (dodeljenih) sredstev. 

 

Čas in način seznanjanja z dodatnimi pravili uporabe sredstev 

 

Nacionalne agencije so bile o nameri uveljavljanja takšnih pravil seznanjene v 

osnutkih besedil sporazumov med Evropsko Komisijo in nacionalnimi agencijami dne 

23. aprila 2014, ki so bili posredovani nacionalnim agencijam z namenom priprave na 

njihovo usposabljanje s strani Evropske Komisije 28.–30. aprila 2014. Dokončno so 

bila ta pravila potrjena s strani Evropske komisije na sestanku z direktorji nacionalnih 

agencij v Bruslju, 26.–28. maja 2014, ko je bilo predstavljeno končno besedilo 

sporazumov med Evropsko komisijo in nacionalnimi agencijami, ki so tudi podlaga za 

upravljanje sredstev v programu Erasmus+ v nacionalnih agencijah. 

 

Razlog za uveljavitev dodatnih pravil 

 

Evropska komisija uveljavlja dodatna pravila z namenom, da se zagotovi ustrezen 

obseg izvajanja posameznega tipa mobilnosti, pri čemer je cilj povečanje obsega 

priložnosti za sodelovanje mladih v učnih mobilnostih, ki jih ponujajo mladinske 

izmenjave ter evropska prostovoljna služba. Iz tega izhaja zahteva po vsaj 68 % 

uporabi sredstev izključno za namen podpore aktivnostim mladinskih izmenjav in 

evropske prostovoljne službe. 

 

Omejitev uporabe sredstev glede na izvor partnerstev pa sledi institucionalni in 

politični umestitvi programa v politike Evropske unije. Na področju mladine je 

temeljni okvir politike prenovljeni okvir evropskega sodelovanja na področju mladine 

2010–2018, ki je določen z Resolucijo Sveta z dne 27. 11. 2009 (2009/C 311/01) in v 

katerega se vključujejo države članice EU. Izvajanje programa Erasmus+ na področju 

mladine naj bi predvsem podpiralo uresničevanje ciljev, ki jih določa ta Resolucija, 

zato je tudi osrednja pozornost programa namenjena sodelovanju med programskimi 



 

 
 

 

                                                         
 

 

državami. Med programskimi državami so tudi nekatere nečlanice EU, vendar so te 

države v takšni ali drugačni institucionalni povezavi z EU (EGP, države kandidatke …). 

 

 

Omejenost uporabe sredstev za sodelovanje s partnerskimi državami v 

preteklosti 

 

Dejstvo je, da je obstajala omejitev uporabe sredstev za podporo aktivnostim s 

partnerskimi državami tudi v preteklih programih na področju mladine.  

 

Sredstva za podporo projektom v okviru akcije 3.1 programa Mladi v akciji 

(mladinske izmenjave in mobilnost mladinskih delavcev s partnerskimi državami) so 

bila omejena. Višina vseh dodeljenih sredstev v tej akciji je v letu 2013 znašala 

195.432,00 EUR in predstavljala 10 % vseh dodeljenih sredstev za mladinske 

izmenjave, EVS in sedanje mobilnosti mladinskih delavcev skupaj (1.939.152,00 

EUR). Vendar pri izvajanju akcije 2.1 (Evropske prostovoljne službe) ni bilo omejitev 

glede na izvor partnerjev, sedaj pa se tudi podpora za aktivnosti EVS s partnerskimi 

državami všteva v 15 % omejitev uporabe sredstev. 

 

V letih 2012 in 2013 smo razpolagali tudi z dodatnimi sredstvi za podporo projektom 

s sodelovanjem partnerjev z območja Vzhodnega partnerstva v višini 139.000,00 

EUR, zaradi katerih so imeli projekti s sodelovanjem partnerskih držav dodatno 

možnost podpore. V letu 2014 teh sredstev nimamo več. 

 

Učinek dodatnih pravil na možnost sprejema v program 

 

Dejstvo je, da upoštevanje teh dodatnih pravil močno spreminja možnost sprejema 

posameznega predloga projekta v program. Njegov sprejem ni več povezan zgolj z 

oceno njegove kakovosti in umestitve te ocene na lestvico od najvišje do najnižje 

ocene, pač pa tudi od nujnosti zagotavljanja minimalnih deležev uporabe sredstev za 

posamezen tip mobilnosti. 

 

V preteklosti smo odločitve o sprejemu sprejemali v okviru posamezne akcije, ki je 

bila omejena bodisi na tip aktivnosti (na primer EVS v okviru akcije 2.1) ali celo tip 

aktivnosti in izvor sestave partnerjev (na primer mladinske izmenjave s programskimi 

državami v okviru akcije 1.1). Povezava med oceno kakovosti in sprejemom v 

program je bila očitna, kriteriji za oceno pa so se celo razlikovali med posameznimi 

akcijami. 

 

Sedaj predlog projekta lahko vključuje več in različne tipe aktivnosti, njegova ocena 

kvalitete pa je podana na celoto na podlagi enakih meril za vse tipe mobilnosti. S 

takšno oceno se projekt razporedi glede na oceno kakovosti od najvišje do najnižje, 

vendar mora dejanska odločitev o sprejemu posameznega predloga upoštevati tudi 

zasledovanje zahtevanih minimalnih deležev uporabe sredstev za posamezni tip 

aktivnosti ter glede na izvor partnerjev. 

 

Zasledovanje teh ciljnih deležev je še dodatno oteženo zaradi treh prijavnih rokov, 

saj moramo minimalne deleže doseči skozi celoletno izvajanje programa. 

 

Zato lahko pričakujemo, da bo v program lahko sprejet tudi projekt, ki bo na 

razporeditvi od najvišje do najnižje ocene kakovosti uvrščen na zadnje mesto, višje 

ocenjeni projekti pa ne bodo sprejeti. Razlog za njegov sprejem bo zasledovanje 

zapovedane minimalne uporabe sredstev. Razlog za sprejem zadnjega po oceni 

kakovosti ne bo njegova ocena pač pa dejstvo, da bo vseboval tisti tip aktivnosti, ki 

je »podpovprečno zastopan« v deležu vseh že uporabljenih sredstev in da bo podprt 

le ta tip aktivnosti znotraj projekta, ostale aktivnosti pa ne bodo sprejete. 

 



 

 
 

 

                                                         
 

 

Zaključek 

 

Za namen možne orientacije prijaviteljev ob 3. prijavnem roku v KU 1 v letu 2014 (1. 

oktober 2014) na področju mladine bo Nacionalna agencija po zaključku postopkov 

izbora projektov na drugem prijavnem roku (R2-2014) objavila okvirne zneske 

razpoložljivih sredstev po posameznem tipu mobilnosti in glede na izvor partnerjev.  

 

(konec) 


