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PRILOGA IV: VELJAVNE STOPNJE FINANCIRANJA 

 

KLJUČNI UKREP 1 – UKREP ZA VKLJUČEVANJE V OKVIRU POBUDE 

DISCOVER EU 

 
 

1. Potovanje – Prispevek za potne stroške 

 

a) Vozovnica 

Vozovnica mladim in spremljevalcem omogoča 7 potovalnih dni v enomesečnem 

časovnem obdobju.  

Udeleženci bodo praviloma potovali s prevoznim sredstvom z najmanjšimi skupnimi 

emisijami toplogrednih plinov1. 

Strošek vozovnice se povrne na podlagi dejanskih stroškov.  

 

b) Prispevek za uporabo drugih prevoznih sredstev 

 

Kadar izvorna država ni neposredno povezana z železniškim sistemom celinske Evrope 

in je potrebno dodatno potovanje z drugimi prevoznimi sredstvi, da bi dosegli državo, 

v kateri se mobilnost začne. 

Prispevek za uporabo drugih prevoznih sredstev temelji na stroških na enoto glede na 

pas razdalje v tabeli. 

 

Razdalja potovanja  
Standardno potovanje - 

znesek 

Zeleno potovanje - znesek 

Od 10 do 99 km: 23 EUR na udeleženca  

Od 100 do 499 km: 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca 

Od 500 do 1999 km: 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca 

Od 2000 do 2999 km: 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca 

Od 3000 do 3999 km: 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca 

Od 4000 do 7999 km: 820 EUR na udeleženca  

Nad 8000 km: 1500 EUR na udeleženca  

 

Opomba: 'Razdalja potovanja' je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti, 

medtem ko 'Znesek' pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj. 

 

2. Individualna podpora 

 

62 EUR na udeleženca na dan 

 

Opomba: Največ 21 dni podpore na udeleženca. Glede na trajanje bivanja na udeleženca, 

vključno z vodji skupin, spremljevalnimi osebami in olajševalci.  

 

 

 
1  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-

and-specific-co2-9 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9
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3. Organizacijska podpora  
 

100 EUR na udeleženca, brez vodij skupin, spremljevalnih oseb in olajševalcev. 
 

 

4. Podpora pri vključevanju za organizacije 

 

100 EUR na udeleženca za stroške, povezane z organizacijo aktivnosti mobilnosti za 

udeležence z manj priložnostmi, brez vodij skupin, spremljevalnih oseb in olajševalcev. 
 

 


