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

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

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 8. oktober 2019 (2019-3-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
2019-3-KU3, so bile na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA347, odobrene vloge v Tabeli št. 1, v
skupni vrednosti sofinanciranja 38.268,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

Odobrena
višina dotacije

1.

2019-3-SI02-KA347-015303

16.388,00

2019-3-SI02-KA347-015374

Posvetovanja z mladimi o
prehodu v svet dela
Da, verjamem ti!

86

2.

80

9.820,00

3.

2019-3-SI02-KA347-015342

Sindikat študentov, dijakov
in mladih brezposelnih
Kulturno umetniško društvo
Transformator
Zavod Mladinska mreža
MaMa

Mladokracija - Mladi za
demokracijo

79

12.060,00

SKUPAJ

Opombe

Znižani
potni stroški

38.268,00

2.

člen

Vlogi v Tabeli št. 2 sta zavrnjeni 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: Zavrnjeni vlogi zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk

Številka projekta
1.

2.

Predlagatelj

Naslov projekta

2019-3-SI02-KA347-015345 Mednarodna zveza za
zdravje mladih INTERNATIONAL YOUTH
HEALTH ORGANIZATION
2019-3-SI02-KA347-015296 Zavod za izobraževanje in
razvoj Učenjak

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

Mladinski manifest o
prehranskih sistemih

78

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Razmišljaj, ukrepaj, vplivaj!

75

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

3.

Člen

Vloga v Tabeli št. 3. je zavrnjena vloga na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2019 in
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«), in sicer zaradi neizpolnjevanja meril
upravičenosti.
Tabela št. 3: Zavrnjena vloga zaradi izpolnjevanja meril za izključitev in neizpolnjevanja meril
upravičenosti

Številka projekta

1.

2019-3-SI02-KA347-015257

Predlagatelj

Ocena

Celjski mladinski center, javni
zavod za mladinsko kulturo,
izobraževanje, informiranje in
šport

4.

Neizpolnjevanje
meril upravičenosti

RAZLOG ZAVRNITVE

Eden od prijaviteljev je
neupravičen (profitna
organizacija)

člen

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

Obrazložitev
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 je
Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2019 –
EAC/A03/2018 Program Erasmus+ (2018/C 384/04) (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil
objavljen tudi razpisni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za
projekte srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (KA347), in sicer 8. oktober
2019 (2019-3-KU3).
V letu 2019 Nacionalna agencija razpolaga s 110.842,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev
podpore v program sprejetih projektov v okviru Ključnega ukrepa 3. Razpoložljiva sredstva se v letu
2019 v skladu z razpisom dodelijo v treh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka
12.2.2019 (2019-1-KU3), tudi v postopkih ob drugem prijavnem roku 30.4.2019 (2019-2-KU3) ter
tretjem prijavnem roku 8.10.2019 (2019-3-KU3).
Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 3 ob prijavnem roku 2019-3-KU3
prejela 6 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 89.188,00 EUR podpore iz programa Erasmus+.

