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Na podlagi Uredbe st. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobrazevanje, usposabljanje, mladino in sport,
Odlocitve o oddaji javnega narocila za izbiro izvajalca dejavnosti Nacionalne agencije programa
Erasmus+: podrocje Mladina v obdobju 2014 - 2020 v Republiki Sloveniji stev. 405-29/2013-20 z
dne 28.2.2014 in Vodnika za nacionalne agencije, ki izvajajo program Erasmus+ 2014-2020»Guide for National Agencies implementing the Erasmus* Programme« (v nadaljevanju: Vodnik)
ter v skladu z Delegation agreement N° EAC-2016-0047 for the implementation of the Erasmus+
Programme, direktor MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana (v nadaljevanju:
Nacionalna agencija) sprejme
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SKLEP

o izboru in visini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti
Erasmus+/ Razpis E+ 2016,

Kljucni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; projekti
strateskih partnerstev na podrocju mladine (KA205)
prijavni rok 4. oktober 2016 (2016-3-KU2)

1.

clen

Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2016 - EAC/A04/2015 Program
Erasmus+ (2015/C 347/06) v okviru Kljucnega ukrepa 2 na podrocju mladine, ob prijavnem roku
2016-3-KU2, so na podlagi pregleda meril upravicenosti vlog, njihovega vrednotenja ter
razpolozljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA205, odobrene vloge v Tabeli st. 1 v
skupni vrednosti sofinanciranja 195.669,00 EUR.

Tabela st. 1: Odobrene vloge

1.

Stevilka projekta

Predlagatelj

2016-3-SI02-KA205-013910

Mladinski center Trbovlje

Naslov projekta

Safe Haven

Ocena

Odobrena

visina dotacije
64.451,00

94

Opombe

PROG.
IR zmanjsanje
dni za

menedzerja

2.

2016-3-SI02-KA205-013925

Drustvo LOJTRA,drustvo

za osebni in poklicni
razvoj mladih
3.

2016-3-SI02-KA205-013974

RIS raziskovalno
izobrazevalno sredisce
Dvorec Rakican

Global education Agora
(globalno ucenje Agora)

80.196,00

78

PROG.
IR tehnicno

osebje se ne
prizna

Moja ideja, moja
prihodnost: spodbujanje
socialnega podjetnistva na
podezelju

51.022,00

71

PROG.

195.669,00

SKUPAJ

2.

eien

Vloge v Tabeli st. 2 so zavrnjene na podlagi pogojev, dolocenih v Razpisu Erasmus+ 2016 in
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«), in sicer zaradi omejitve sredstev na
prijavnem roku ali nedoseganja minimalno zahtevanega stevila tock (to je 60 tock skupaj oz.
50%vsakega ocenjevanega kriterija).
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Tabela st. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega stevila
tock

Stevilka projekta

1.

2016-3-SI02-KA205-013969

Naslov projekta

Predlagatelj

Mladinski center BIT,

Zavod za drugo

Youth Work - Step 1 Into
Social Entrepreneurship

Ocena

67

2016-3-SI02-KA205-013987

izmed dolo£enih kategorij.

Learn from the best

64

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

Mednarodna fakulteta

AIM START UP - Podpora

61

za druzbene in

mladim pri ustanavljanju
podjetij v Jadransko-jonski
makroregiji
On the way to inclusion

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

44

Zavod za

medgeneracijsko
sodelovanje, Ypsilon
(The Ypsilon Institute)
3.

2016-3-SI02-KA205-013980

poslovne studije, zavod
4.

2016-3-SI02-KA205-013967

Nedoseganje min.
zahtevanega st. tock v eni

izobrazevanje,
izpopolnjevanje in
usposabljanje, sociaino
podjetje
2.

RAZLOG ZAVRNITVE

Drustvo za kulturo

inkluzije

Nedoseganje min.
zahtevanega st. tock

3.

den

Glede na pogoje dolocene v Razpisu Erasmus+ 2016 in Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+
Programme Guide«) ni nobena vloga zavrnjena zaradi neizpolnjevanja meril upravicenosti.

4.

clen

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obvesceni najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega
sklepa.

Obrazlozitev

Na podlagi Uredbe st. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobrazevanje, usposabljanje, mladino in sport je
Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2016 -

EAC/A04/2015 Program Erasmus+ (2015/C 347/06) (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je
bil objavljen tudi razpisni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja (dotacije) za projekte
strateskih partnerstev na podrocju mladine (KA205) in sicer 4. oktober 2016 (2016-3-KU2).
V letu 2016 Nacionalna agencija razpolaga s 410.873,00 EUR razpolozljivih sredstev za dodelitev
podpore v program sprejetih projektov v okviru Kljucnega ukrepa 2. Razpolozljiva sredstva se v
letu 2016 v skladu z razpisom dodelijo v treh postopkih izbora in sicer poleg prvega prijavnega
roka 2.2.2016 (2016-1-KU2) tudi v postopkih ob drugem prijavnem roku 26.4.2016 (2016-2-KU2)
tertretjem prijavnem roku 4.10.2016 (2016-3-KU2).

Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Kljucnega ukrepa 2 na podrocju mladine, na tretjem
prijavnem roku 2016-3-KU2, prejela 7 vlog oziroma predlogov projektov, ki so skupaj zaprosali za
482.933,50 EUR podpore iz programa Erasmus+.
V skladu s 3. in 5. tocko 28. clena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo
sofinanciranje (dotacijo) prijaviteljem ob upostevanju splosnih smernic, opredeljenih z
Vodnikom. Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnicno ustreznost vlog
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oziroma prejetih predlogov projektov ter izvedia vrednotenje vlog oziroma prejetih predlogov
projektov.

Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski
odbor je na svoji seji 13. decembra 2016, pregledal vloge oziroma prejete predloge projektov ob
prijavnem roku 2016-3-KU2 ter predhodno izvedene postopke, oblikoval predlog odobrenih vlog
(sprejetih projektov) in zavrnjenih vlog ter ga posredoval direktorju.
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega
odbora ter sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloci, kot je zapisano v izreku tega
sklepa.

Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritozijo na tehnicno izvedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni
zaradi neizpolnjevanja meril upravicenosti razpisa oziroma nepraviino izvedenega postopka, se
lahko v roku 15 dni po prejetju pisnega obvestila pritozijo na MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana.
Pritozba ne zadrzi izvrsitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji.

V Ljubljani, 19. decembra 2016

Sklep St.: 2016/120

Prijaviteljem
Programskim delovcem v UP in PP E*MvA
FRS
arhiv
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