
 

 

                                                         

 

 
 
 
 

 

Analiza prispevka evropskih programov na področju mladine 
k uresničevanju področnih strategij (RAY STRAT) 

 

 

 

RAY STRAT je temeljni raziskovalni projekt, ki se je začel v letu 2021 in v katerega so (tako kot v RAY 
MON in RAY MON SOC) vključene vse partnerske nacionalne agencije v mreži. Namen tega 
raziskovalnega projekta je proučiti, kako evropski mladinski programi prispevajo k strategijam za 
posamezne programe in sektorje, ki oblikujejo in usmerjajo evropske mladinske programe, in sicer z 
dejavnostmi/projekti upravičencev programov in s projekti strateškega sodelovanja nacionalnih 
agencij. 

Raziskovalni načrt je lahko podvržen spremembam.  

Cilji 
 

● Proučiti prispevek evropskih programov na področju mladine k izvajanju sektorskih 
strategij neposrednega pomena, kot so Strategija EU za mlade, Evropski cilji mladih in 
Evropska agenda za mladinsko delo;  

● proučiti prispevek evropskih programov na področju mladine k izvajanju programsko 
specifičnih strategij neposrednega pomena, kot so Strategija vključevanja, Strategija 
participacije mladih in Strategija usposabljanj na področju mladine; 

● proučiti pomen programsko specifičnih in sektorskih strategij za evropske programe na 
področju mladine in njihovo izvajanje, vključno z morebitnimi možnostmi za izboljšave in 
prepoznavo strateških vrzeli. 

  
 
 
 
 



 

                                                        

Temeljna raziskovalna vprašanja 
 

● Kako evropski programi na področju mladine prispevajo k izvajanju sektorsko in 
programsko specifičnih strategij in kako ta prispevek okrepiti? 

● Kakšen pomen imajo obstoječe strategije pri izvajanju evropskih programov na področju 
mladine, njihovih različnih aktivnosti in projektov, in kako njihov pomen nadalje krepiti? 

 
 

Podporna raziskovalna vprašanja 
 

● Kako različne aktivnosti in projekti upravičencev programa prispevajo k uresničevanju 
povezanih programskih in sektorskih strategij? 

● Kako različni projekti strateškega sodelovanja nacionalnih agencij prispevajo k 
uresničevanju povezanih programskih in sektorskih strategij? 

● Kakšne so morebitne razlike med dejavnostmi in projekti upravičencev programa ter 
projekti strateškega sodelovanja nacionalnih agencij glede na njihov prispevek k 
uresničevanju sektorsko in programsko specifičnih strategij? 

● Kako okrepiti aktivnosti in projekte upravičencev programa z vidika njihove strateške vloge 
in prispevka? 

● Kako okrepiti projekte strateškega sodelovanja nacionalnih agencij z vidika njihove 
strateške vloge in prispevka? 

● Kakšen pomen imajo sektorsko specifične strategije pri izvajanju evropskih programov na 
področju mladine in kako ga nadalje okrepiti? 

● Kakšen pomen imajo programsko specifične strategije pri izvajanju evropskih programov 
na področju mladine in kako ga nadalje okrepiti? 

 
 

Predvidena raziskovalna metodologija 
 

Raziskovalna metodologija vključuje periodična (vsaki dve leti) mednarodna tematska srečanja 
'think-thank' z namenom strateških razprav,  tematske fokusne skupine s strokovnjaki iz politike, 
prakse in raziskovanja (nadnacionalna raven) ter razvoj strateškega modularnega vprašalnika v 
okviru splošnih analiz (RAY MON in RAY SOC MON) in spremljanja programov.  

 


