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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-2017-0044 for 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 3: Podpora za reformo politik; projekti srecanj mladih in
oblikovalcev politik na podrocju mladine (KA347)
prijavni rok 4. oktober 2017 (2017-3-KU3)

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 3 na podrocju mladine, ob prijavnem roku
2017-3-KU3, sta na podlagi pregleda meril upravicenosti vlog, njihovega vrednotenja ter
razpolozljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA347, odobreni vlogi v Tabeli st. 1, v
skupni vrednosti sofinanciranja 25.148,00 EUR.
Tabela st. 1: Odobreni vlogi

Stevilka projekta

1.

2017-3-SI02-KA347-014463

Predlagatelj

Naslov projekta

Mladinski kulturni center

Ocena

Odobrena

visina dotacije

tfjezikzavolitve

84

16.830,00

Ustanova Fundacija Bit

Aktivni mladi v Obcini

82

8.318,00

Planota

Kanal ob Soci

Opombe

Maribor
2.

2017-3-SI02-KA347-014380

Neupravicen
dan aktivnosti

za podporo
organizaciji

(A2, A3, A4 in
A5) in znizan
stroSek za pot
(A2).
SKUPAJ

25.148,00

2.

den

Vloge v Tabeli st. 2 so zavrnjene na podlagi pogojev, dolocenih v Razpisu Erasmus+ 2017 in
Vodniku za prijavitelje (y>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

Naslov projekta

Predlagatelj

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

1.

2017-3-SI02-KA347-014419

Mladinski svet Slovenije

Boot Camp aktivnega
drzavljanstva

76

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

2.

2017-3-SI02-KA347-014437

Drustvo Evropski
mladinski parlament
Slovenije

73

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

3.

2017-3-SI02-KA347-014464

Ljubljana 2018 - 4.
Nacionalna seja drustva
Evropski mladinski
parlament Slovenije
Mladi vkljucujemo
lokalno skupnost

71

Omejitev sredstev na

Zveza drustev Mladinski

center Postojna

3.

prijavnem roku.

clen

Glede na pogoje dolocene v Razpisu Erasmus+ 2017 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 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

srecanj mladih in oblikovalcev politik na podrocju mladine (KA347) in sicer 4. oktober 2017
(2017-3-KU3), ki je bil podaljsan do 6. oktober 2017.

V letu 2017 Nacionalna agencija razpolaga s 108.388,00 EUR razpolozljivih sredstev za dodelitev
podpore v program sprejetih projektov v okviru Kljucnega ukrepa 3. 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-KU3) tudi v postopkih ob drugem prijavnem roku 26.4.2017 (2017-2-KU3)
ter tretjem prijavnem roku 4.10.2017 (2017-3-KU3).
Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Kljucnega ukrepa 3 ob prijavnem roku 2017-3-KU3
prejela 5 vlog oziroma predlogov projektov, ki so skupaj zaprosali za 98.498,00 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.
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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-KU3 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 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, 6. decembra 2017

Sklep St.: 2017/91
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