Na podlagi Uredbe (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021
o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter
šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila
za izvajanje storitev dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ poglavje Mladina in
programa Evropska solidarnostna enota v Republiki Sloveniji v obdobju 2021 – 2027 v Republiki
Sloveniji štev. 405-1/2021/17 z dne 2. 8. 2021 in na podlagi Vodnika za nacionalne agencije, ki
izvajajo programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota 2021-2027 (v nadaljevanju: Vodnik),
direktor MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana (v nadaljevanju: Nacionalna agencija)
sprejme
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Sklep o zavrnitvi vlog, uvrščenih na rezervno listo v letu 2021

1.

člen

Skladno s Koledarjem uporabe sredstev, predpisanim s strani Evropske komisije za programsko leto
2021, mora Nacionalna agencija najkasneje do 31. 3. 2022 sprejeti odločitev glede morebitnega
sprejema projektov z rezervne liste iz leta 2021.
Ker so vsi v letu 2021 sprejeti projekti z Nacionalno agencijo podpisali sporazume in se torej
posledično niso sprostila sredstva za morebitno naknadno dodelitev projektom z rezervne liste, je
Nacionalna agencija sprejela odločitev, da projekte, predhodno uvrščene na rezervno listo, zaradi
pomanjkanja sredstev zavrne.

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

Razlog zavrnitve

KA152-YOU
1.

2021-2-SI02-KA152-YOU-000039013

Konjeniško društvo Kopito

Let`s move!

62

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA
MEDNARODNO PROSTOVOLJNO
DELO LJUBLJANA

Itchy Feet EduPlay

72

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

Vozim, Zavod za inovativno
izobraževanje

BE mobile, BE sustainable

83

Omejitev sredstev na
prijavnem roku.

KA210-YOU
1.

2021-2-SI02-KA210-YOU-000051062

KA220-YOU
1.

2021-2-SI02-KA220-YOU-000050276

2.

člen

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

Sklep je v pdf obliki pripravljen za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sklep je podpisan, ko
ga digitalno podpiše zakoniti zastopnik zavoda, pri čemer se šteje, da je bil podpisan na dan, kot
izhaja iz digitalnega potrdila, in v kraju, kjer ima zavod sedež.
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