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

SKLEP
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa EU Erasmus+, Razpis E+ 2022,
Ključni ukrep 2: Sodelovanje med organizacijami in institucijami, Partnerstva za sodelovanje: Manjša partnerstva (KA210-YOU) in Sodelovalna partnerstva (KA220-YOU),
prijavni rok 23. 3. 2022 (2022-1-KU2)

1.

člen

Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2022 – EAC/A09/2021 Program Erasmus+ v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, ob prijavnem roku
2022-1-KU2, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na prvem prijavnem roku v okviru Ključnega
ukrepa 2, odobrene vloge v Tabeli št. 1 - Manjša partnerstva za 30.000 (KA210-YOU), v Tabeli št. 2 - Manjša partnerstva za 60.000 (KA210-YOU), v Tabeli št. 3 - Sodelovalna
partnerstva za 120.000 (KA220-YOU) in v Tabeli št. 4 - Sodelovalna partnerstva za 250.000 (KA220-YOU) v skupni vrednosti sofinanciranja 640.000,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrena vloga – Manjša partnerstva za 30.000 (KA210-YOU)

Številka projekta
1.

2022-1-SI02-KA210-YOU-000084799
SKUPAJ

Predlagatelj

Zavod Moja mavrica - skupnostna podpora osebam z
manj priložnostmi, Ljubljana

Naslov projekta

Soustvarjamo skupnost - vrstniška podpora in pomoč
mladim z manj priložnostmi

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

89

30.000,00
30.000,00

Tabela št. 2: Odobreni vlogi – Manjša partnerstva za 60.000 (KA210-YOU)

Številka projekta
1.

2022-1-SI02-KA210-YOU-000081628

2.

2022-1-SI02-KA210-YOU-000083963

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

City Play(ground)

83

60.000,00

Pripravljanje mladih na trg dela in zadovoljstvo po
Covid pandemiji

73

60.000,00

Predlagatelj

Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem KRC
Hrastnik
AVISENSA, Inštitut za psihologijo, svetovanje in
izobraževanje, Kamnica

Naslov projekta

120.000,00

SKUPAJ

Tabela št. 3: Odobreni vlogi – Sodelovalna partnerstva za 120.000 (KA220-YOU)

Številka projekta
1.

2022-1-SI02-KA220-YOU-000090117

2.

2022-1-SI02-KA220-YOU-000087228

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

Težke teme

88

120.000,00

Novi pristopi k usposabljanju za varno mobilnost

85

120.000,00

Predlagatelj

SOCIALNA AKADEMIJA - ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE,
RAZISKOVANJE IN KULTURO
VARNA POT zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč,
preventivo, vzgojo in izobraževanje

Naslov projekta

240.000,00

SKUPAJ

Tabela št. 4: Odobrena vloga – Sodelovalna partnerstva za 250.000 (KA220-YOU)

Številka projekta
1.

2022-1-SI02-KA220-YOU-000088388
SKUPAJ

Predlagatelj

DRUŠTVO LOJTRA DRUŠTVO ZA OSEBNI IN POKLICNI
RAZVOJ MLADIH

Naslov projekta

From now on

Ocena

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

84

250.000,00
250.000,00

2. člen
Na tem prijavnem roku ni vlog – manjša partnerstva za 30.000 (KA210-YOU), manjša partnerstva za 60.000 (KA210-YOU), sodelovalna partnerstva za 120.000 (KA220-YOU)
in sodelovalna partnerstva za 250.000 (KA220-YOU) - uvrščenih na rezervno listo.
3.

člen

Vloge v Tabeli št. 5 - Manjša partnerstva za 30.000 (KA210-YOU), v Tabeli št. 6 - Manjša partnerstva za 60.000 (KA210-YOU), v Tabeli št. 7 - Sodelovalna partnerstva za 120.000
(KA220-YOU) in v Tabeli št. 8 - Sodelovalna partnerstva za 250.000 (KA220-YOU) so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2022 in Vodniku za
prijavitelje, 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. 5: Zavrnjena vloga zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk - Manjša partnerstva za 30.000 (KA210-YOU)

Številka projekta
1.

Predlagatelj

2022-1-SI02-KA210-YOU-000084162 Športno društvo Sup klub

Naslov projekta

SUP rekreacija za mlade

Ocena

54

RAZLOG ZAVRNITVE
Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Tabela št. 6: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk - Manjša partnerstva za 60.000 (KA210-YOU)

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2022-1-SI02-KA210-YOU-000084570 CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

2.

2022-1-SI02-KA210-YOU-000082906 Pomursko madžarsko mladinsko društvo - Muravidéki
Magyar Ifjúsági Szervezet
2022-1-SI02-KA210-YOU-000080734 Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom
ter organizacija kulturnih dejavnosti

3.

Naslov projekta

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

Alpski kompas: mladi za kakovostno
življenje v Alpah
Čezmejni mladinski svet

72

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

71

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Fighting the youth unemployment crisis

68

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

4.
5.

6.
7.
8.

2022-1-SI02-KA210-YOU-000083384 VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO
PROSTOVOLJNO DELO LJUBLJANA
2022-1-SI02-KA210-YOU-000084782 DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO
UČENJE IN SODELOVANJE
2022-1-SI02-KA210-YOU-000084473 DRUŠTVO LOJTRA DRUŠTVO ZA OSEBNI IN POKLICNI
RAZVOJ MLADIH
2022-1-SI02-KA210-YOU-000084383 Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za
podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti
2022-1-SI02-KA210-YOU-000083746 Konjeniški klub Obala

Itchy Feet EduPlay

68

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Filmska animacija in ne rasna
diskriminacija - Stop motion za mladinski
aktivizem
Vzgajamo spremembe in Gradimo
skupnosti v sožitju z naravo
The New Circular Challenge

68

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

63

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

61

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Otroci in konji - skupaj v boljši jutri

54

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Tabela št. 7: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk - Sodelovalna partnerstva za 120.000 (KA220-YOU)

Številka projekta
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predlagatelj

2022-1-SI02-KA220-YOU-000089458 Inštitut za zdravje in okolje
2022-1-SI02-KA220-YOU-000085758 CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA
MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE,
INFORMIRANJE IN ŠPORT
2022-1-SI02-KA220-YOU-000089848 VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO
PROSTOVOLJNO DELO LJUBLJANA
2022-1-SI02-KA220-YOU-000090252 SLOAM, Agencija za mlade
2022-1-SI02-KA220-YOU-000090114 OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA
2022-1-SI02-KA220-YOU-000086631 DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE
2022-1-SI02-KA220-YOU-000086015 UNIVERZA V LJUBLJANI
2022-1-SI02-KA220-YOU-000089610 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA
UMETNOST, KULTURNE IN IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA, SOCIALNO
PODJETJE

Naslov projekta

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

Sustainable NGOs
e-Connect

74
70

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

E-tick: e-tečaj in usposabljanja za etično
komuniciranje
Mladim prijazno podjetje
NI OVIR, SO SAMO IZZIVI
Vključuj - napreduj
Internet education for intellectually
disabled youngsters
PERMAKULTURA - Trajnostni ekosistemi
v prehrani in mladinskem delu

68

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

65
63
58
53

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

51

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.
Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.
Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Tabela št. 8: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk - Sodelovalna partnerstva za 250.000 (KA220-YOU)

Številka projekta
1.
2.
3.
4.

Predlagatelj

Naslov projekta

2022-1-SI02-KA220-YOU-000090169 ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE
2022-1-SI02-KA220-YOU-000089498 ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA
2022-1-SI02-KA220-YOU-000089894 MEDNARODNA ZVEZA ZA ZDRAVJE MLADIH INTERNATIONAL YOUTH HEALTH ORGANIZATION
2022-1-SI02-KA220-YOU-000085709 Medias-Spekter

4.

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

Začne se z mano!
KREPITEV KAKOVOSTI MLADINSKEGA
DELA
Zdravje mladih za vse

75
69

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

63

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

RADIO FORTUNA

59

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

člen

Vloge v Tabeli št. 9. so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2022 in Vodniku za prijavitelje, in sicer zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali
neizpolnjevanja meril upravičenosti.
Tabela št. 9: Zavrnjena vloga zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril upravičenosti

Številka projekta

1.
1.

Predlagatelj

Razlog zavrnitve

Naslov projekta

KA210-YOU
2022-1-SI02-KA210-YOU-000081237 KinVital športno društvo
KA220-YOU
/
/

Health Detectives

Neizpolnjevanje meril upravičenosti
/

5.

člen

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

/

Obrazložitev
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 je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2022 – EAC/A09/2021
Program Erasmus+ (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za projekte v
Ključnem ukrepu 2, in sicer 23. 3. 2022 (2022-1-KU2).
V letu 2022 Nacionalna agencija razpolaga s 1.690.089,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore projektom v okviru Ključnega ukrepa 2. Razpoložljiva sredstva se
v letu 2022 v skladu z razpisom dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 23. 3. 2022 (2022-1-KU2), tudi v postopkih na drugem prijavnem roku
4. 10. 2022 (2022-2-KU2).
Nacionalna agencija je v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, na prijavnem roku 2022-1-KU2, prejela 28 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 3.170.000,00 EUR
podpore iz programa Erasmus+, in sicer:
- 2 vlogi projektov manjših partnerstev za 30.000 (KA210-YOU) v skupni višini 60.000,00 EUR;
- 11 vlog projektov manjših partnerstev za 60.000 (KA210-YOU) v skupni višini 660.000,00 EUR;
- 10 vlog projektov sodelovalnih partnerstev za 120.000 (KA220-YOU) v skupni višini 1.200.000,00 EUR;
- 5 vlog projektov sodelovalnih partnerstev za 250.000 (KA220-YOU) v skupni višini 1.250.000,00 EUR;
V skladu z 2. in 4. točko 27. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo podporo (nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic,
opredeljenih z Vodnikom.
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog projektov in izvedla vrednotenje prejetih vlog projektov.
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) po posameznih ukrepih je bila sledeča:
Manjša partnerstva za 30.000 (KA210-YOU): 89 točk;
Manjša partnerstva za 60.000 (KA210-YOU): 73 točk;
Sodelovalna partnerstva za 120.000 (KA220-YOU): 85 točk;
Sodelovalna partnerstva za 250.000 (KA220-YOU): 84 točk.
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor je na spletni seji, ki je potekala 24. 5. 2022, pregledal prejete vloge
projektov na prijavnem roku 2022-1-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.
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.
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.
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