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Na podlagi Uredbe št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, 
Odločitve o oddaji javnega naročila za izbiro izvajalca dejavnosti Nacionalne agencije programa 
Erasmus+: področje Mladina v obdobju 2014 – 2020 v Republiki Sloveniji štev. 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), direktor 
MOVITa, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) sprejme 
 
 
 

SKLEP 
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti  

Erasmus+, Razpis E+ 2019,  
Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik; projekti dialog mladih (KA347) 

prijavni rok 30. april 2019 (2019-2-KU3) 
 
 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2019 – EAC/A03/2018 Program Erasmus+ 
(2018/C 384/04), v okviru Ključnega ukrepa 3 na področju mladine, ob prijavnem roku 2019-2-KU3, sta 
bili na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje v okviru akcije KA347, odobreni vlogi v Tabeli št. 1, v skupni vrednosti sofinanciranja 
27.665,58 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobreni vlogi 
 

 

Številka projekta Predlagatelj 
  

Naslov projekta 
  

Ocena Odobrena 
višina dotacije Opombe 

1. 2019-2-SI02-KA347-015117 Zavod za šport Slovenske 
Konjice 

Mladi ZA šport v 
Slovenskih Konjicah 

86 8.500,00  

2. 2019-2-SI02-KA347-015186 Zveza prijateljev mladine 
Slovenije 

Nacionalna konferenca o 
participaciji otrok: 
Državljani prihodnosti 

80 19.165,58  

 SKUPAJ 27.665,58  

 
 

2. člen 
 
Vloga v Tabeli št. 2 je zavrnjena vloga na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2019 in 
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«), in sicer zaradi omejitve sredstev na prijavnem 
roku ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50 % vsakega 
ocenjevanega kriterija).  
 
Tabela št. 2: Zavrnjena vloga zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk 
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2019-2-SI02-KA347-015172 Zavod Mladinska mreža 
MaMa 

Agenti sprememb - 
mladi za stabilno 
podnebno prihodnost 

67 
 

Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

 
 

3. člen 
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