Razpis za zunanje ocenjevalce MOVIT v letu 2019/2020
v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna
enota

1. Splošne informacije
MOVIT izvaja naloge nacionalne agencije v programih EU na področju mladine od maja
1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III., ki se je nadaljeval s
programom MLADINA (2000–2006), programom MLADI V AKCIJI (2007–2013) ter
ERASMUS+: MLADI V AKCIJI (2014–2020). Od 2018 upravlja tudi program EVROPSKA
SOLIDARNOSTNA ENOTA (ESE, 2018 – 2020). V tej vlogi MOVIT upravlja posredno
centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike
učnih in solidarnostnih mobilnosti v mladinskem delu. MOVIT istočasno izvaja tudi
aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej tiste, ki
s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi solidarnosti ter evropskega sodelovanja na
področju mladine.
Predstavitev programov je na voljo na www.movit.si.
Za namen učinkovitega, kvalitetnega in strokovnega upravljanja ter doseganje ciljev obeh
programov, je v okviru Programov na EU ravni predpisan natančen postopek ocenjevanja
kakovosti vlog projektov, zato MOVIT, Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi
v akciji ter Evropska solidarnostna enota, objavlja razpis za zunanje ocenjevalce.

2. Predmet razpisa
Razpis je pripravljen z namenom povečanja baze zunanjih ocenjevalcev, in sicer za:
1. ocenjevanje vlog projektov in končnih poročil v programu Erasmus+: Mladi v
akciji;
2. ocenjevanje vlog za pridobitev znaka kakovosti, vlog projektov ter končnih
poročil v programu Evropska solidarnostna enota.
Razpis je namenjen najširšemu krogu posameznikov s strokovnim poznavanjem
sociologije mladine, prostovoljstva, mladinskega sektorja, mladinskih politik ter
mladinskega dela v slovenskem in širšem evropskem okolju, solidarnosti, socialnega

vključevanja, civilne družbe in EU programov tako z vidika teorije in prakse kot tudi z
vidika zakonodaje.
Kandidati lahko izberejo oba programa in posamezno področje (ključni ukrep oz.
akcijo) in s tem kandidirajo za uvrstitev na seznam ocenjevalcev posameznega
programa oziroma področja.
Delo ocenjevalcev bo obsegalo naslednje naloge:
1. ocenjevanje prejetih vlog projektov in končnih poročil, ki jih predvideva program
Erasmus+: Mladi v akciji;
2. ocenjevanje prejetih vlog za pridobitev znaka kakovosti, vlog projektov ter
ocenjevanje končnih poročil, ki jih predvideva program Evropska solidarnostna
enota;
3. strokovno utemeljevanje podane pisne in številčne ocene in usklajevanje ocen
med posameznimi ocenjevalci;
4. udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce;
5. sodelovanje pri izvedbi različnih analiz in študij v koordinaciji z NA.
Izbrani kandidati bodo uvrščeni v bazo ocenjevalcev. Naloga ocenjevalcev je izvajanje
zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju pravil za ocenjevanje, ki jih določata programa
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota ter dodatnih navodil
Nacionalneg agencije. Pri tem je obvezno poznavanje ciljev programov, prednostnih
nalog ter meril, navedenih v Vodnikih po programu Erasmus+: Mladi v akciji in programu
Evropska solidarnostna enota.

Pomembno: Uvrstitev v bazo ocenjevalce še ne zagotavlja posameznemu
strokovnjaku izvajanja ocenjevanja vlog projektov, končnih poročil oziroma vlog za
pridobitev znaka kakovosti.

3. Področja dela ocenjevalcev
Program Erasmus+: Mladi v akciji
-

Mobilnost mladih (Ključna akcija 1):
o Mobilnost mladih (mladinske izmenjave),
o Mobilnost mladinskih delavcev.
Mladinske izmenjave in mobilnost mladinskih delavcev sta aktivnosti
mednarodne mobilnosti za mlade oziroma mladinske delavce, ki jih podpirata pri
neformalnem in mednarodnem učenju.

-

Strateška partnerstva na področju mladine (Ključna akcija 2):
Partnerstvo sestavljata najmanj dve organizaciji iz dveh različnih držav, projekti
naslavljajo politične cilje s prenosom praks in ustvarjanje inovacij z dodano
vrednostjo.

-

Podpora za reformo politik – Dialog mladih (Ključna akcija 3):
(Mednarodna) srečanja mladih s ciljem, da mladi spoznavajo relevantna
družbena vprašanja, si oblikujejo lastno mnenje in rešitve ter jih izrazijo v
institucionalnem okviru.

Program Evropska solidarnostna enota
-

Znak kakovosti
Pridobitev znaka kakovosti je pogoj za izvajanje projektov v programu Evropska
solidarnostna enota (z izjemo solidarnostnih projektov). Znak kakovosti potrjuje
ustreznost okolja, razumevanje načel ter usposobljenost osebja organizacije za
izvajanje projektov v programu Evropska solidarnostna enota.

-

Solidarnostni projekti
Solidarnostni projekti nudijo priložnost, da skupina vsaj petih mladih da pobudo
za solidarnostno aktivnost, jo razvije in izvede v državi prijavitelja.

-

Projekti prostovoljstva
Projekti prostovoljstva mladim med 18. in 30. letom nudijo priložnosti za
individualno ali skupinsko prostovoljsko delo, s katerim odgovarjajo na potrebe
družbe, hkrati pa mladi pridobivajo pomembne neformalne izkušnje in znanja.

-

Pripravništva in zaposlitve
Pripravništva in zaposlitve, kot so opredeljena v posebnem kontekstu programa
Evropska solidarnostna enota, nudijo mladim priložnosti pripravništa na
delovnem mestu ali zaposlitev. To mladim pomaga okrepiti njihove veščine,
pridobiti izkušnje ter tako izboljšuje njihovo zaposljivost in lajša prehod na trg
dela.

Podrobnejše informacije o obeh programih so na voljo na spletnih straneh:
- www.mva.si Erasmus+;
- www.ese.si Evropska solidarnostna enota.

4. Merila za izpolnjevanje pogojev
Ocenjevalci bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
-

poznavanje evropskih politik in programov (preteklih in sedanjih) na področju
mladine;
večletne prostovoljske ali profesionalne izkušnje, tudi mednarodne, na področju
mladinskega dela ali širšega mladinskega sektorja;
poznavanje nacionalnega in mednarodnega normativnega okvira, teorije in
konceptov mladine, mladinskega dela in prostovoljstva;
poznavanje nacionalne delovne zakonodaje in področja socialnega vključevanja;
sposobnost opravljanja dela v angleščini, sposobnost pisanja v angleščini (od
izbranih ocenjevalcev se pričakuje tudi priprava utemeljitev podanih ocen v
angleškem jeziku);

-

napredno znanje dela z računalnikom (orodja MS Office) ter izkušnje z uporabo
spletnih orodij (postopki ocenjevanja, usklajevanja ter ostala komunikacija
potekajo preko spletnih baz in delovnih okolij ter elektronske pošte).

Kot dodatna prednost bodo štele izkušnje s področja:
-

-

načrtovanja, organiziranja, vodenja in vrednotenja mednarodnih projektov v
mladinskem delu, neformalnem in priložnostnem izobraževanju oz. učenju ter
prostovoljstvu;
strateškega načrtovanja in upravljanja ter vodenja organizacij v civilni družbi s
poudarkom na mladinskem sektorju;
ocenjevanja programov in/ali projektov;
sodelovanja v nacionalnih in/ali mednarodnih organizacijah in telesih na
področju mladine;
sodelovanja pri pripravi nacionalnih in/ali mednarodnih strokovnih in drugih
publikacij (uredniško delo, pisanje strokovnih člankov in podobno).

5. Navzkrižje interesov
Za zagotavljanje izogibanja navzkrižja interesov in neodvisnosti ocenjevalcev pri
opravljanju nalog, ki jim bodo zaupane, bodo morali ocenjevalci podpisati izjavo o
izogibanju navzkrižja interesov pri vlogah, dokumentaciji, dejavnostih, izdelkih in/ali
rezultatih projektov, ki jim bodo zaupani v oceno.
Poleg tega ne smejo osebno sodelovati pri projektih, dejavnostih, rezultatih ipd., na
katere se nanašajo naloge ocenjevanja. Izbrani ocenjevalci morajo za vsak projekt, ki ga
ocenijo podpisati izjavo o neobstoju navzkrižja interesov.
Za vsako od svojih storitev bodo morali izbrani ocenjevalci zagotoviti tudi ustrezno
doslednost spoštovanja zaupnosti informacij in dokumentov, s katerimi se bodo
seznanili. V ta namen bodo v pogodbo o sodelovanju vključene posebne določbe.

6. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Posamezne prijave bodo pregledane na podlagi meril iz točke 4 tega razpisa. Nacionalna
agencija bo kandidate obvestila o uvrstitvi v bazo ocenjevalcev ali o zavrnitvi njihove
prijave. Izbrani kandidati bodo povabljeni na usposabljanje kot je navedeno v 2 točki tega
razpisa.
Naloge iz 2 točke razpisa bodo ocenjevalci opravljali na daljavo z uporabo osebnega
računalnika ter spletnih orodij, zato morajo kandidati za svoje delo zagotoviti ustrezne
tehnične (z)možnosti.

7. Višine plačil
Program Erasmus+: Mladi v akciji
Ocenjevanje predlogov projektov za sprejem v program Erasmus+ Mladi v akciji:
- Mobilnost mladih (Ključna akcija 1):
o Mladinske izmenjave 50,00 EUR (70,00 EUR projekti nad 60.000 EUR)
o Mobilnost mladinskih delavcev 50,00 EUR (70,00 EUR projekti nad
60.000 EUR)
- Strateška partnerstva na področju mladine (Ključna akcija 2 – projekti do
60.000 EUR): 60,00 EUR
- Strateška partnerstva na področju mladine (Ključna akcija 2 – projekti nad
60.000 EUR): 90,00 EUR
- Podpora za reformo politik – strukturirani dialog (Ključna akcija 3): 40,00 EUR
Ocenjevanje končnih poročil projektov sprejetih v program Erasmus+: Mladi v akciji:
- Mobilnost mladih (Ključna akcija 1): 30,00 EUR
- Strateška partnerstva na področju mladine (Ključna akcija 2 – projekti do
60.000 EUR): 35,00 EUR
- Strateška partnerstva na področju mladine (Ključna akcija 2 – projekti nad
60.000 EUR): 70,00 EUR
- Podpora za reformo politik (Ključna akcija 3): 30,00 EUR

Program Evropska solidarnostna enota
Ocenjevanje predlogov projektov za sprejem v program Evropska solidarnostna enota
- Solidarnostni projekti: 35,00 EUR
- Projekti prostovoljstva (projekti do 60.000 EUR): 50,00 EUR
- Projekti prostovoljstva (projekti nad 60.000 EUR): 70,00 EUR
- Pripravništva in zaposlitve: 50,00 EUR
- Znak kakovosti; izdelava mnenja na osnovi gradiva: 80,00 EUR
- Znak kakovosti; izdelava mnenja na osnovi gradiva in raziskave na terenu (0-49
km): 130,00 EUR
- Znak kakovosti; izdelava mnenja na osnovi gradiva in raziskave na terenu (50-99
km): 140,00 EUR
- Znak kakovosti; izdelava mnenja na osnovi gradiva in raziskave na terenu (100199 km): 150,00 EUR
- Znak kakovosti; izdelava mnenja na osnovi gradiva in raziskave na terenu (nad
200 km): 160,00 EUR
Ocenjevanje končnih poročil projektov sprejetih v program Evropska solidarnostna
enota
- Solidarnostni projekti: 30,00 EUR
- Projekti prostovoljstva: 30,00 EUR
- Pripravništva in zaposlitve: 30,00 EUR

8. Način oddaje prijave in obvezne priloge
Kandidati vložijo prijavo najkasneje do 13. septembra 2019 preko spletnega obrazca
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/zunanjiocenjevalci, ki je del prijave za
zainteresirane kandidate.
Pomembno: VSA POLJA elektronskega prijavnega obrazca označena z OBVEZNO
morajo biti izpolnjena, sicer prijava ne bo obravnavana in bo zavrnjena kot
nepopolna.
Poleg izpolnjenega spletnega prijavnega obrazca morajo kandidati predložiti še:
-

-

življenjepis Europass (več informacij najdete na www.europass.si), iz katerega
bodo jasno razvidne zahtevane kompetence in druga pomembna znanja, ki
dokazujejo ustreznost kandidat-ke/a;
spremni dopis s podpisano izjavo, s katero potrjujejo navedene podatke iz
spletnega vprašalnika ter svoj interes za uvrstitev v bazo ocenjevalcev.

Življenjepis Europass in podpisan spremni dopis kandidati posredujejo najkasneje do 13.
septembra 2019 v zaprti ovojnici z označbo 'razpis za zunanje ocenjevalce' na naslov:
MOVIT, Ljubljana
Dunajska 5
1000 Ljubljana

Ocenjevalcem, ki so v bazo ocenjevalcev že uvrščeni, ni potrebno ponovno oddati
prijave.
Kandidati bodo o rezultatu obveščeni predvidoma v drugi polovici septembra 2019.
Natančnejše informacije o usposabljanju bodo izbrani kandidati prejeli po zaključku
postopka.
Za izbrane kandidate bo MOVIT organiziral obvezno usposabljanje kot je navedeno v 2.
točki tega razpisa, ki bo predvidoma potekalo 4. in 5. oktobra 2019 v Ljubljani.

9. Dodatne informacije
Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@movit.si.

Ljubljana, 23.7.2019

Uroš Skrinar, l.r.
direktor

