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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 MOVIT, 
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+ 2020,  
Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; Strateška 

partnerstva, ustanovljena zaradi razmer v zvezi s covid-19 (KA227) 
prijavni rok 29. oktober 2020 (2020-1-KU2) 

 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2020 – EAC/A02/2019 
Program Erasmus+ (2019/C 373/06)  v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, ob 
prijavnem roku 2020-1-KU2, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega 
vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA227, odobrene 
vloge v Tabeli št. 1 v skupni vrednosti sofinanciranja 479.518,00 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge 
 

 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015859 

Društvo za trajnostni razvoj 
Terravera 

Rural Migrantour - Paths 
of Recovery 

82 110.302,00  

2. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015870 

Socialna akademija - Zavod 
za izobraževanje, 
raziskovanje in kulturo 

Ustvarjalni digitalni 
prostori 

82 120.134,00 
 

3. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015874 

Društvo Zelena centrala NAPREJ K ZEMLJI 82 139.885,00 Neup. manag. 
O1 in O2, udel. 
multi. dog., C3 

4. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015867 

Kulturno umetniško društvo 
Transformator 

Gledališče spletk 80 49.250,00  

5. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015863 

Zavod Aspira, zavod za 
razvoj posameznika in 
družbe 

Youth+Art=Resiliance 78 59.947,00 
 

 SKUPAJ 479.518,00  

 
 

2. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 2 so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 
2020 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).  
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Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega 
števila točk 
 

 
Številka projekta Predlagatelj 

 
Naslov projekta 

 
Ocena RAZLOG 

ZAVRNITVE 

1. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015871 

Znanstveno-raziskovalno združenje za 
umetnost, kulturne in izobraževalne 
programe in tehnologijo EPEKA, socialno 
podjetje 

Podprimo manjšine! 76 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

2. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015860 

Društvo Parada ponosa S Parado in Kulturo na splet 73 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

3. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015872 

Društvo Humanitas-Center za globalno 
učenje in sodelovanje 

Break the habit and engage 73 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

4. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015865 

Društvo za spodbujanje razvoja mladih CET 
Platforma 

Port of Knowledge 72 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

5. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015868 

Zavod Samostojen si, socialno in psihološko 
svetovanje 

Musicability 72 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

6. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015861 

Zavod Mladinska mreža MaMa Nova Generacija 70 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

7. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015864 

RIS raziskovalno izobraževalno središče 
Dvorec Rakičan 

Learn-connect-express 70 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

8. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015866 

Društvo SMC Maribor The POWER of EU-moji ART in 
social inclusion 

69 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

9. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015869 

Hiša! Društvo za ljudi in prostore, socialno 
podjetje 

Kreativno naslavljanje mladih 
in digitalnih izzivov post-
COVID-19 turizma 

65 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

10. 2020-1-SI02-KA227-YOU-
015873 

Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik Youth, cultuRISE! 63 Omejitev sredstev 
na prijavnem roku. 

 
 

3. člen 
 
Nobena vloga ni bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti na podlagi 
pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2020 in Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ 
Programme Guide«).  
 
 

4. 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 2020 – EAC/A02/2019 Program Erasmus+ (2019/C 373/06) (v 
nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za 
pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za projekte strateških partnerstev 
ustanovljenih zaradi razmer v zvezi s covid-19 (KA227), in sicer 29. oktober 2020 (2020-1-
KU2). 
 
V letu 2020 je EK objavila dodaten prijavni rok za projekte v KU2. Nacionalna agencija 
razpolaga s 545.829,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore v program 
sprejetih projektov v okviru Ključnega ukrepa 2 - Strateška partnerstva ustanovljena zaradi 



 
 
 
 

                                                         

razmer v zvezi s covid-19. Razpoložljiva sredstva se v letu 2020 v skladu z razpisom dodelijo 
na enem postopku izbora v prijavnem roku 29.10.2020 (2020-1-KU2). 
 
Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine za 
Strateška partnerstva ustanovljena zaradi razmer v zvezi s covid-19, na prijavnem roku 
2020-1-KU2, prejela 15 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 1.962.761,00 EUR podpore 
iz programa Erasmus+. 
 
V skladu s 3. in 5. točko 28. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo 
sofinanciranje (nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, 
opredeljenih z Vodnikom.  
 
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog 
projektov ter izvedla vrednotenje prejetih vlog projektov. 
 
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. 
Evalvacijski odbor je na dopisni seji, ki je potekala od 26.11. do 2.12.2020, pregledal prejete 
vloge projektov ob prijavnem roku 2020-1-KU2 ter predhodno izvedene postopke, 
oblikoval predlog odobrenih vlog 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 odloči, kot je zapisano v izreku tega 
sklepa. 
 
 
Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritožijo na tehnično izvedbo postopka. Prijavitelji, 
zavrnjeni zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti razpisa oziroma nepravilno 
izvedenega postopka, se lahko v roku 15 dni po prejetju pisnega obvestila pritožijo na 
MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa in podpisovanja 
sporazumov z izbranimi prijavitelji. 
 
 
V Ljubljani, 9. december 2020 
 
Sklep št.: 2020/077 
 
 

              Uroš SKRINAR 
            direktor 

 
 

Posredovati: 
- Prijaviteljem 
- Programskim delavcem v UP in PP E+MvA 
- FRS 
- arhiv 
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