
 

 

                                                         

 

 
 
 
 

 

Eksplorativna analiza vpliva in potenciala projektov s 
sosednjimi partnerskimi državami v evropskih programih na 

področju mladine (RAY NPC) 

 

 

 

RAY NPC je eksplorativni raziskovalni projekt, katerega namen je razumeti ključne vidika sodelovanja s 
sosednjimi partnerskimi državami v okviru evropskih programov na področju mladine. Projekt je 
povezan z dolgoročnim strateškim projektom nacionalnih agencij evropskih programov na področju 
mladine Beyond Borders o sodelovanju s sosednjimi partnerskimi državami. Projekt Beyond Borders je 
prepoznal rezultate številnih področnih in tematskih raziskav, ob čemer manjka celostni vpogled, ki ga 
omogočajo podatkovne zbirke na podlagi splošne analize in spremljanja učinkov v okviru raziskovalnih 
projektov RAY MON in RAY SOC MON.  
 

Raziskovalni načrt je lahko podvržen spremembam.  
 
 

Cilji 
 

 raziskati učinke projektov, ki se financirajo iz evropskih programov na področju mladine, na 

sodelujoče akterje, zlasti na projektne skupine in udeležence projektov pa tudi na njihove 

organizacije in skupnosti; 

 proučiti dostopnost evropskih programov na področju mladine na splošno in projektov s 

sosednjimi partnerskimi državami za vključene mlade, organizacije, mreže in skupine; 

 prepoznati profile udeležencev in projektnih skupin ter potencialno organizacij, mrež in 

skupin, ki sodelujejo v projektih s sosednjimi partnerskimi državami; 

 prepoznati potrebe projektnih skupin in njihovih organizacij, mrež in skupin v navezavi na 

sodelovanje v evropskih programih na področju mladine na splošno in v projektih s 

sosednjimi partnerskimi državami; 



 

                                                        

 prepoznati potencialne razlike med projekti, ki vključujejo organizacije, mreže in skupine iz 

programskih držav, ter projekti, ki vključujejo organizacije, mreže in skupine tudi iz sosednjih 

partnerskih držav programov.  

 
 

Temeljna raziskovalna vprašanja 
 

 Kateri in kakšni so učinki projektov s sosednjimi partnerskimi državami v okviru evropskih 
programov na področju mladine na udeležence, projektne skupine in njihove organizacije, 
mreže in skupine? 

 Katere so potrebe projektnih skupin in njihovih organizacij, mrež in skupin v razmerju do 
izvajanja projektov s sosednjimi partnerskimi državami? Kako lahko izboljšamo okolje za 
izvajanje teh projektov in okrepimo njihove učinke?  

 
 

Podporna raziskovalna vprašanja 
 

Podporna raziskovalna vprašanja bodo razvita v sodelovanju z dolgoročnim strateškim projektom 
nacionalnih agencij Beyond Borders.  
 

 

Predvidena raziskovalna metodologija 
 

Metodologija temelji na analizi obstoječih zbirk podatkov, ki so nastale v okviru splošne analize RAY 
MON v preteklem programskem obdobju, in razvoju dodatnih raziskovalnih instrumentov. Obstoječe 
zbirke podatkov bodo analizirane predvsem z vidika primerjave projektov med programskimi državami 
in projektov s sosednjimi partnerskimi državami za pridobivanje želenih uvidov. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov bodo razviti dodatni raziskovalni instrumenti: anketa med organizacijami, s katero bodo 
raziskani motivacija, potrebe, vplivi in učinki projektov s sosednjimi partnerskimi državami, in fokusne 
skupine ter tematski modularni vprašalnik, ki bo vključen v splošno analizo (RAY MON in RAY MON 
SOC) programov.   
 


