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
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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; projekti strateških
partnerstev na področju mladine (KA205)
prijavni rok 1. oktober 2020 (2020-3-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 2020-3-KU2, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA205, odobrene vloge v Tabeli št. 1 v
skupni vrednosti sofinanciranja 260.817,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge

1.

2020-3-SI02-KA205-015784

Društvo SMC Maribor

StartUP your Dreams

84

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev
86.790,00

2.

2020-3-SI02-KA205-015765

Zdravje mladih

82

92.355,00

3.

2020-3-SI02-KA205-015824

Mednarodna zveza za
zdravje mladih INTERNATIONAL YOUTH
HEALTH ORGANIZATION
Zavod Mladinska mreža
MaMa

Mladinski centri za duševno
zdravje mladih

82

81.672,00

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

SKUPAJ

Ocena

Opombe

Neup.
manag. O1

260.817,00

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).

Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila
točk
Številka projekta
1.

Predlagatelj

2020-3-SI02-KA205-015814 Društvo za izobraževanje
in socialni razvoj
2020-3-SI02-KA205-015848 Zavod za avtorsko
produkcijo, izobraževanje,
inovativnost in
sodelovanje
2020-3-SI02-KA205-015789 Zavod Aspira, zavod za
razvoj posameznika in
družbe
2020-3-SI02-KA205-015759 Ustanova fundacija BIT
PLANOTA
2020-3-SI02-KA205-015777 Izobraževalni center
Geoss d.o.o.
2020-3-SI02-KA205-015834 Ljudska univerza Zavod za
izobraževanje odraslih in
mladine Lendava

2.

3.
4.
5.
6.

7.

2020-3-SI02-KA205-015794 Klub podjetniškega
gibanja EMC
2020-3-SI02-KA205-015827 Zavod VseUk

8.

Naslov projekta

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

Zemljevid medijske
pismenosti
Multimedijska orodja za
digitalnega državljana

81

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

75

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

ToGet(T)her(e)

74

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Podjetniška mreža za mlade

73

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Boljše poznavanje Evropske
Unije med mladimi
Mladi v strateških
načrtovanjih razvoja
ruralnih multikulturnih
okolij
Conception

71

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

65

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

62

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

H2Onika: inovativno učenje
podjetništva v kmetijstvu
prek AR/VR tehnologij za
mlade

58

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

3. člen
Vlogi v Tabeli št. 3. sta zavrnjeni vlogi na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+
2020 in Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«), in sicer zaradi
neizpolnjevanja meril upravičenosti.
Tabela št. 3: Zavrnjeni vlogi zaradi izpolnjevanja meril za izključitev in neizpolnjevanja
meril upravičenosti
Številka projekta
1.

2020-3-SI02-KA205-015842

2.

2020-3-SI02-KA205-015756

Predlagatelj

Doseženo število točk

Inštitut pravnih znanosti,
raziskave in razvoj na področju
prava, Maribor
ACADEMIA Družba za storitve
d.o.o.

Razlog zavrnitve

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

Vloga ni oddana v SLO jeziku.

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

Vloga ni oddana v SLO jeziku.

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 na področju mladine (KA205), in
sicer 1. oktober 2020 (2020-3-KU2).
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga s 694.276,00 EUR razpoložljivih sredstev za
dodelitev podpore v program sprejetih projektov v okviru Ključnega ukrepa 2. Razpoložljiva
sredstva se v letu 2020 v skladu z razpisom dodelijo v treh postopkih izbora, in sicer poleg
prvega prijavnega roka 11.2.2020 (2020-1-KU2), tudi v postopkih ob drugem prijavnem roku
7.5.2020 (2020-2-KU2) ter tretjem prijavnem roku 1.10.2020 (2020-3-KU2).
Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, na
prijavnem roku 2020-3-KU2, prejela 13 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 1.543.611,01
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 2020-3-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
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