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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* Programmer (v nadaljevanju: Vodnik)
ter v skladu z Delegation agreement N" EAC-2017-0044for the implementation of the Erasmus+
Programme, direktor MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana (v nadaljevanju:

MOVIT, Ljubljana
Dunajska cesta 5
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 47 47
F: +386 (0)1 430 47 49
W: www.movit.si

E: info@movit.si

Nacionalna agencija) sprejme

SKLEP

o izboru in visini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti
Erasmus*, Razpis E+ 2017,

Kljucni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; projekti
strateskih partnerstev na podrocju mladine (KA205)
prijavni rok 4. oktober 2017 (2017-3-KU2)

1.

clen

Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2017 - EAC/A03/2016 Program
Erasmus+ (2016/C 386/09) v okviru Kljucnega ukrepa 2 na podrocju mladine, ob prijavnem roku
2017-3-KU2, sta na podlagi pregleda meril upravicenosti vlog, njihovega vrednotenja ter
razpolozljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA205, odobreni vlogi v Tabeli st. 1 v
skupni vrednosti sofinanciranja 157.399,00 EUR.
Tabela st. 1: Odobreni vlogi

Stevilka projekta

1.

2.

2017-3-SI02-KA205-014412

2017-3-SI02-KA205-014432

Predlagatelj

Naslov projekta

Drustvo Salezijanski

Osebna rast kot orodje v

mladinski center Maribor

mladinskem delu

Znanstveno-raziskovalno

Evropski mladi proti
anticiganizmu

zdruzenje za umetnost,

Ocena

Odobrena

visina dotacije

92,5

80.690,00

89

76.709,00

Opombe

kulturne in izobrazevalne

programe in tehnologijo
EPEKA, socialno podjetje
SKUPAJ

157.399,00

2.

clen

Vloge v Tabeli st. 2 so zavrnjene na podlagi pogojev, dolocenih v Razpisu Erasmus+ 2017 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.

2017-3-SI02-KA205-014436

Predlagatelj

Mladinsko druStvo

Naslov projekta

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

Igra vseh iger

72

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

4 Youth Road Safety

66

Nedoseganje min. zahtevanega st. tock.

Scaffolding Youth
Volunteering in science

61

Nedoseganje min. zahtevanega st. tock.

55

Nedoseganje min. zahtevanega St. tock.

54,5

Nedoseganje min. zahtevanega st. tock.

53

Nedoseganje min. zahtevanega St. tock.

50

Nedoseganje min. zahtevanega st. tock.

47,5

Nedoseganje min. zahtevanega St. to£k.

47

Nedoseganje min. zahtevanega St. tock.

46

Nedoseganje min. zahtevanega St. tock.

Bistrica ob Sotli
2.

2017-3-SI02-KA205-014418

Vozim, Zavod za

inovativno izobrazevanje
3.

2017-3-SI02-KA205-014429

Ustanova HiSa

eksperimentov

centres and museums
4.

2017-3-SI02-KA205-014363

5.

2017-3-SI02-KA205-014435

Univerza v Mariboru

Matematika &

Hisa! drustvo za ljudi in

Sportne/prostocasne/rekrea
cijske aktivnosti za mlade
Urbana Pedagogika

prostore so.p.
2017-3-SI02-KA205-014354

6.

Grm Novo mesto - center

biotehnike in turizma

Fostering young migrant
workers of super-foods
Agricultures in
Mediterranean Area

7.

2017-3-SI02-KA205-014433

8.

2017-3-SI02-KA205-014421

9.

2017-3-SI02-KA205-014361

10.

2017-3-SI02-KA205-014391

Institut Integrum, zavod
za vzgojno, izobrazevalno
in socialno dejavnost
Drustvo restavratorjev
Slovenije

Up2you - v iskanju
identitete

Vkljuci dediScino!

TREND-PRIMA, Zavod za

RAVNOVESJE MED KARIERO

raziskave in razvoj znanja,

IN DRUZlNSKIM ZIVUENJEM

Mariboi

MLADIH MAMIC

TREND-PRIMA, Zavod za

Arts for Reaching and
Training Youth

raziskave in razvoj znanja,
Maribor

3.

t\ en

Vloga v Tabeli st. 3 je zavrnjene na podlagi pogojev, dolocenih v Razpisu Erasmus+ 2017 in
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«) in sicer zaradi neizpolnjevanja meril
upravicenosti.

Tabela st. 3: Zavrnjena vloga oz. aktivnosti zaradi izpolnjevanja meril za izkljucitev in
neizpolnjevanja meril upravicenosti.

1.

2.

2017-3-SI02-KA205-014402

2017-3-SI02-KA205-014415

Dosezeno stevilo

Predlagatelj

Stevilka projekta

Izobrazevalni center Geoss

Neizpolnjevanje meril

d.o.o.

upravicenosti

Gospodarska zbomica Slovenije

Neizpolnjevanje meril
upravicenosti

3.

2017-3-SI02-KA205-014457

Razlog zavrnitve

tock

RIS raziskovalno izobrazevalno

Neizpolnjevanje meril

srediSce Dvorec Rakican

upravicenosti

4.

Neustrezna castna izjava.

Oddaja v ang. jeziku - odpoved s strani
prijavitelja pred sprejemom tega sklepa.
Vloga oddana na napacno NA (NA SK02).

Clen

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obvesceni najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega
sklepa.
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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 2017 EAC/A03/2016 Program Erasmus+ (2016/C 386/09) (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. oktobra 2017 (2017-3-KU2).

V letu 2017 Nacionalna agencija razpolaga s 528.824,00 EUR razpolozljivih sredstev za dodelitev
podpore v program sprejetih projektov v okviru Kljucnega ukrepa 2. Razpolozljiva sredstva se v
letu 2017 v skladu z razpisom dodelijo v treh postopkih izbora in sicer poleg prvega prijavnega
roka 2.2.2017 (2017-1-KU2) tudi v postopkih ob drugem prijavnem roku 26.4.2017 (2017-2-KU2)
tertretjem prijavnem roku 4.10.2017 (2017-3-KU2).

Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Kljucnega ukrepa 2 na podrocju mladine, prijavnem
roku 2017-3-KU2, prejela 15 vlog oziroma predlogov projektov, ki so skupaj zaprosali za
1.791.581,00 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
oziroma prejetih predlogov projektov ter izvedla vrednotenje vlog oziroma prejetih predlogov
projektov.

Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski
odbor je na svoji seji 29. novembra 2017, pregledal vloge oziroma prejete predloge projektov ob
prijavnem roku 2017-3-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 nepravilno 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, 6. decembra 2017
Sklep St.: 2017/90

Prijaviteljem
Programskim delavcem v UP in PP E-tMvA
FRS
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