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** Dialog mladih z odločevalci (DMO)

*** Komplementarne aktivnosti EVS oz. 
projektov prostovoljstva

** Dialog mladih z odločevalci (DMO)

Informacije o odobrenih aktivnostih in dodeljenih sredstvih vključujejo informacije iz podpisanih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Podatki o odobrenih  projektih ne vključujejo 3 projektov, ki so bili  uvrščeni  na rezervno listo v letu 2020.

Projekte prostovoljstva je bilo mogoče prijaviti od leta 2014 do 2017 v okviru Evropske prostovoljske službe (EVS), v letu 2018 pa kot projekte prostovoljstva, in sicer na 2 prijavna roka.

1 Št. aktivnosti projektov prostovoljstva zajema poleg glavnih aktivnosti tudi št. predhodnih 
načrtovalnih obiskov (brez št. komplementarnih aktivnosti). 
Komplementarne aktivnosti so bile prijavljene v projektih v letih 2017 in 2018. Leta 2017 so bile 
tovrstne aktivnosti vključene v 11 predlaganih projektov in 4 sprejete projekte EVS oz. projekte 
prostovoljstva, v letu 2018 pa v 10 predlaganih projektov in 7 sprejetih.
2 Št. aktivnosti mladinskih izmenjav zajema poleg glavnih aktivnosti tudi št. predhodnih 
načrtovalnih obiskov.
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