
največ 35 dogodkov v lastni režiji v višini 500,00 EUR za dogodek,
največ 25 delavnic v okviru Mreže vzornikov 
v višini 100,00 EUR za delavnico. 

MERILO VREDNOST

Časovna ustreznost (Dogodek poteka v obdobju od 1. do 31. 5. 2022) 2

Tematska ustreznost (Dogodek ustrezno naslavlja vsaj 1 od 5 osrednjih ciljev evropskega leta mladih: aktivno vkl-
jučevanje mladih, aktivno državljanstvo mladih, promocija mednarodnih priložnosti za mlade, prispevanje k zelenemu 
in digitalnemu prehodu, nudenje podpore in izkazovanje solidarnosti Ukrajini)

2

Namen in cilji (Dogodek ima jasno opredeljen namen in cilje dogodka) 2

Ciljna skupina (Dogodek naslavlja ustrezno ciljno skupino) 2

Zagotavljanje vidnosti (Prijavitelj ima jasno opredeljen načrt za zagotavljanje vidnosti dogodka in evropskega leta 
mladih)

2

Aktivnost je zasnovana inovativno (na ravni metod, formata, promocije ipd.) 2

MERILO VREDNOST

Časovna ustreznost (Delavnica poteka v obdobju od 1. 5. do 31. 12. 2022) 2

Ciljna skupina (Delavnica bo organizirana za ustrezno ciljno skupino.) 2

Zagotavljanje vidnosti (Prijavitelj ima jasno opredeljen načrt za zagotavljanje vidnosti delavnice in evropskega leta 
mladih)

2

Razpis je namenjen obeležitvi evropskega leta mladih, 
ki ga je razglasila in uradno sprejela Evropska komisija 
z namenom poklona mladim, njihovi požrtvovalnosti in 
izkazani solidarnosti v težkih časih, ki sta jih povzročili 
pandemija in z njo povezani ukrepi, katerih posledice 
so še posebej močan vpliv imele na siceršnji potek 
vsakdanjih življenj mladih, njihove socialne stike in 
navsezadnje na njihovo koriščenje priložnosti za 
mobilnost v okviru različnih programov EU. 

Med temi sta ključna programa Erasmus+: Mladina 
in Evropska solidarnostna enota, ki jima je evropsko 
leto mladih prineslo izdatno povečanje sredstev za 
podporo sprejemu projektov v okviru posameznih 
ukrepov obeh programov, saj bosta programa v letu 
2022 še posebej namenjena nudenju podpore mladim 
in spodbujanju njihove udeležbe v demokratičnem 
življenju ter zasledovanju ciljev evropskega leta 
mladih, ki so:
• črpati navdih iz mladih, iz njihovih idej in vizij za 

nadaljnje delo; 
• spodbujati mlade, vključno z mladimi z manj 

priložnostmi, da postanejo aktivni državljani in 
prispevajo k pozitivnim spremembam;

• promocija priložnosti za mlade za nudenje 
podpore njihovemu osebnemu, socialnemu in 
profesionalnemu razvoju; 

• vzpostavitev zelenega in digitalnega prehoda, ki 
ponujata nov pogled na prihodnost ter priložnosti 
za mlade in družbo kot celoto.

Če dodatno obrazložimo in razčlenimo naštete cilje, se 
prvi cilj navezuje na aktivno vključevanje mladih pri 
snovanju in izvedbi aktivnosti, drugi cilj zajema področje 
aktivnega državljanstva, participacije mladih in torej 
njihovega vključevanja v demokratično življenje, tretji 
cilj pa vključuje promocijo in podporo pri izkoriščanju 
različnih priložnost za mlade, ki podpirajo njihov 
osebni, socialni, ekonomski ali profesionalni razvoj, od 
evropskega do lokalnega, pri čemer sta v okviru naše 

Nacionalne agencije v ospredju predvsem programa 
Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota ter 
koriščenje priložnosti, ki jih ta dva ponujata za mlade. 
Četrti cilj leta se tako med drugim navezuje na dve 
prednostni nalogi obeh programov, ki sta digitalna 
preobrazba in varstvo okolja oz. spodbujanje prehoda 
v bolj zeleno in digitalno prihodnost, kar bi mladim 
omogočilo kvalitetnejše življenje in nove priložnosti. 

Ciljem, na podlagi katerih je bilo evropsko leto mladih 
zasnovano, se v luči vojne v Ukrajini pridružuje cilj, 
ki se navezuje na mobilizacijo posameznikov pri 
izkazovanju solidarnosti in nudenju pomoči tistim, 
ki jih je prizadela vojna. Vojna v Ukrajini je obenem 
glavni namen leta preusmerilo na spodbujanje skupnih 
evropskih vrednot, demokracije in miru. V skladu s 
tem je Evropska komisija ustvarila posebno stran, 
namenjeno temi solidarnosti EU z Ukrajino, do katere 
lahko dostopate tudi preko zavihka za evropsko leto 
mladih znotraj Evropskega mladinskega portala.  

Pri nudenju podpore pri zasledovanju ciljev evropskega 
leta mladih se pričakuje sodelovanje vseh akterjev, ki 
so relevantni za življenja mladih, med katerimi imate 
poglavitno vlogo mladinske organizacije in vsi, ki 
delate z mladimi, zaradi česar vas želimo podpreti 
s tem razpisom in vas spodbuditi k soustvarjanju 
letošnjega evropskega leta mladih. Vabimo vas torej 
k organizaciji dogodkov v okviru leta, namenjenega 
mladim, ali vključitvi delavnic v okviru Mreže vzornikov 
v vaše aktivnosti. Pri izbiri formata aktivnosti, ki bi jo 
radi sami zasnovali, imate prosto pot. Lahko je to npr. 
konferenca, iniciativa, izobraževanje, usposabljanje, 
raziskava, promocijska aktivnost, mednarodno 
sodelovanje, … Dovolj je le, da je aktivnost povezana 
z mladimi in zasleduje zgoraj naštete cilje evropskega 
leta mladih. Podrobnejše pogoje za sodelovanje v 
razpisu pa lahko preverite v nadaljevanju. 

Na ta razpis se lahko prijavijo: 

Dogodek v lastni režiji: 
• v celoti ga zasnujete, organizirate in izpeljete sami; 

• poteka naj prvenstveno med 9. in 13. majem ali vsaj 
med 1. in 31. majem 2022;

• format dogodka ni omejen, poteka pa lahko preko 
spleta ali v živo (ob upoštevanju priporočil NIJZ za 
preprečevanje širjenja bolezni COVID-19). 

• naslavljati mora vsaj enega od naslednjih ciljev 
evropskega leta mladih: 

• aktivno vključevanje mladih pri snovanju in/
ali izvedbi aktivnosti; 

• aktivno državljanstvo mladih (vključno z 
mladimi z manj priložnostmi); 

• promocija mednarodnih priložnosti za mlade 
(s poudarkom na programih Erasmus+: 
Mladina in Evropska solidarnostna enota); 

• prispevanje k zelenemu in digitalnemu 
prehodu;

• mobilizacija posameznikov pri nudenju 
podpore in izkazovanju solidarnosti Ukrajini;

• imeti mora jasno opredeljen namen in cilje; 

• namenjen mora biti prvenstveno mladim v starosti 
od 13 do 30 let; 

• imeti mora jasen načrt za zagotavljanje vidnosti 
dogodka in evropskega leta mladih;

• zasnovan mora biti na inovativen način (na ravni 
metod, formata, promocije ipd.). 

Skupna vrednost razpisa je 20.000,00 EUR. 
Nacionalna agencija Movit bo v sklopu tega 

razpisa sofinancirala: 

• vloga mora biti izpolnjena na predpisanem 
elektronskem obrazcu (glej razdelek Do kdaj 
in kako potekajo prijave); 

• posamezni vlagatelj lahko odda samo 1 vlogo 
za dogodek in/ali delavnico; 

• prijavitelj s prijavo jamči, da bo sredstva 
porabil namensko, s čemer se zavezuje 
tudi, da ne bo šlo za dvojno financiranje, 
še posebej v primeru projektov, sprejetih v 
programa Erasmus+: Mladina in/ali Evropska 
solidarnostna enota; 

Prejete vloge bodo ocenjene glede na naslednja merila:

Dogodki v lastni organizaciji:

Delavnice v okviru Mreže vzornikov:

O dodelitvi sredstev bo odločala razpisna 
komisija Nacionalne agencije.

Dogodki, ki bodo v kateremkoli sklopu 
meril ocenjeni z 0 točk, bodo avtomatsko 
izključeni. Sofinanciranje v višini 500,00 
EUR za izvedbo dogodka v lastni režiji 
bodo prejeli najboljši projekti glede na 
dodeljeno število točk do porabe sredstev. 
Maksimalno število podprtih dogodkov je 
35.

Sofinanciranje v višini 100,00 EUR za 
organizacijo in promocijo delavnice v okviru 
Mreže vzornikov bodo prejeli najboljši 
projekti glede na dodeljeno število točk 
do porabe sredstev. Maksimalno število 
podprtih delavnic je 25.

V primeru večjega števila aktivnosti z 
enakim številom točk bo kot dodaten 
kriterij pri izboru upoštevan tudi čas oddaje 
prijave, pri čemer bodo prednost imele 
prijave, ki so bile prej oddane.   

Nacionalna agencija si pridržuje pravico, 
da nerazporejena sredstva iz določenega 
sklopa, prerazporedi na drugi sklop.

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora 
obveščeni predvidoma 25. 4. 2022 na 
elektronske naslove, navedene v prijavnem 
obrazcu, sklep o izboru pa bo objavljen tudi 
na spletni strani Nacionalne agencije.

Zainteresirane organizacije morajo vlogo oddati na predpisanem elektronskem prijavnem obrazcu, 
in sicer najkasneje do 22. 4. 2022.

Upravičenci morajo najkasneje 14 dni po zaključeni 
aktivnosti oddati vsebinsko poročilo o izvedenem 
dogodku na predpisanem elektronskem obrazcu 
za poročanje skupaj z naslednjimi dokazili:
• vsaj 5 fotografij z dogodka (ali posnetkov 

zaslona, če gre za spletni dogodek),

• seznam objav o dogodku s povezavami.

Ko bo Nacionalna agencija potrdila ustreznost 
poročila o izvedenem dogodku, bodo 

upravičenci Nacionalni agenciji izstavili zahtevek 
v višini odobrenih sredstev. Izplačilo sredstev bo 

izvedeno v roku 30 dni, po potrditvi zahtevka s 
strani Nacionalne agencije.

Nacionalna agencija bo izbranim organizacijam 
zagotovila komunikacijsko podporo za 
informiranje in promocijo podprtih dogodkov na 
nacionalni in evropski ravni (preko Evropskega 
mladinskega portala oz. zavihka znotraj portala, 
namenjenega evropskemu letu mladih) ter jim 
posredovala logotipe evropskega leta mladih in 
po potrebi tudi druga komunikacijska gradiva, ko 
bodo ta na voljo s strani Evropske komisije. 

neformalne skupine mladih 
(pod okriljem organizacije), 

namen in ozadje

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V 
OKVIRU EVROPSKEGA LETA MLADIH 2022

Komu je razpis namenjen? 

Kakšne aktivnosti bodo podprte? 

Kakšna 
f inancna 
sredstva 
so 
na voljo? 

Kateri drugi pogoji so 
še pomembni?  

Kakšna so merila za ocenjevanje 
ustreznosti dogodkov? 

Kako bo potekal izbor in obvešcanje?

Do kdaj in kako potekajo prijave?

Kako bo potekalo porocanje o 
izvedenih dogodkih?

Kako bo potekalo 
izplacilo sredstev?

Kakšno podporo nudi 
organizatorjem dogodkov 
in delavnic Nacionalna 
agencija?

Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno ali obe od navedenih 
aktivnosti. V primeru izvedbe obeh vrst aktivnosti znaša skupna 
dotacija 600,00 EUR. 

lokalni mladinski 
sveti, 

mladinske 
organizacije. 

mladinski centri, 

Delavnica v okviru Mreže vzornikov:
• iz nabora delavnic v okviru Mreže vzornikov 

izberete eno delavnico;

• Nacionalna agencija bo za njihovo izvedbo 
angažirala trenerje, usposobljene za izvedbo 

delavnic v okviru Mreže vzornikov;

• format delavnice je delo s skupino mladih, poteka 
lahko preko spleta ali v živo (ob upoštevanju 
priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni 
COVID-19);

• vi poskrbite za organizacijo delavnice, ki naj 
poteka prvenstveno med 9. in 13. majem oz. 
vsaj med 1. in 31. majem 2022;

• zagotoviti morate udeležbo najmanj 10 mladih v 
starosti od 13 do 30 let;

• poskrbeti morate za promocijo delavnice 
in obenem promocijo evropskega 
leta mladih 2022.

• zagotoviti je treba vidnost dogodka s poudarkom na 
evropskemu letu mladih, in sicer mora upravičenec:

• najkasneje 14 dni pred dogodkom oz. 
delavnico to vnesti na zemljevid na 
Evropskem mladinskem portalu znotraj 
zavihka, namenjenega evropskemu letu 
mladih (podrobnejša navodila bodo izbranim 
organizacijam poslana po zaključenem 
izboru),

• zagotoviti najmanj 1 promocijsko objavo pred 
samim dogodkom,

• zagotoviti najmanj 2 objavi o izvedenem 
dogodku oz. delavnici na svoji spletni 
strani oz. katerem izmed drugih glasil, 
medijev oz. socialnih omrežij (in pri objavah 
na socialnih omrežjih uporabiti ključnik 
#EuropeanYearofYouth in/ali #EYY2022),

• v vseh objavah uporabljati naslednje logotipe: 
evropsko leto mladih, Movit, Erasmus+, 
Evropska solidarnostna enota, Urad RS za 
mladino (logotipi bodo posredovani izbranim 
organizacijam takoj po zaključenem razpisu);

• upravičenec mora najkasneje 14 dni po zaključeni 
aktivnosti oddati vsebinsko poročilo o izvedenem 
dogodku na predpisanem obrazcu skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili (glej razdelek Kako bo potekalo 
poročanje o izvedenem dogodku).

pridobite podporo 
za soustvarjanje 

evropskega leta 
mladih

Več o evropskem letu mladih je na voljo na: 
https://europa.eu/youth/year-of-youth_sl 

Za več informacij v povezavi z razpisom se lahko obrnete na lea.kovic@movit.si. 

Vec informacij
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https://europa.eu/youth/year-of-youth_sl
https://europa.eu/youth/year-of-youth_sl
https://europa.eu/youth/year-of-youth_sl 
http://lea.kovic@movit.si

