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ERASMUS+:
MLADI V AKCIJI V LETU 2019
Erasmus+: Mladi v akciji nagovarja mladinski sektor in ga
spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti za vse mlade v
starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega
izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu
mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih
delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega
učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z
oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali
mednarodni ravni.

DECEMBER 2018

vrste
projektov
•
•
•

•

mladinske izmenjave
mobilnost mladinskih delavcev
strateška partnerstva na področju
mladine in transnacionalne
mladinske pobude
dialog mladih

www.mva.si

prijavni roki
5. februar 2019
do 12:00
30. april 2019
do 12:00

vsebinske usmeritve za leto 2019
Prijavitelje v program E+: MVA spodbujamo, da v letu 2019 posebno pozornost
namenijo vključevanju mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami ter
načrtovanju učinkov projektov na udeležence, sodelujoče organizacije, lokalno
skupnost in sisteme ter razširjanju teh učinkov in rezultatov projektov ustreznim
ciljnim skupinam. Pri mladinskih izmenjavah poleg tega poudarjamo še aktivno
participacijo mladih pri načrtovanju in izvajanju projektov, pri mobilnostih
mladinskih delavcev pa izhajanje iz konkretnih potreb sodelujočih organizacij.
Strateška partnerstva morajo izkazovati jasne učinke na področju mladinskega
dela, projekti dialoga mladih pa naj zasledujejo aktualne evropske teme.
Več o usmeritvah poiščite na
http://bit.ly/vsebinskesmernicemva

RAZPOLOŽLJIVA
SREDSTVA V LETU
2019
KLJUČNI UKREP 1
Mobilnost posameznikov - projekti
mobilnosti za mlade in mladinske
delavce

1. oktober 2019
do 12:00

Mladinske izmenjave
1.103.514 EUR
Več informacij o prijavnih rokih in
upravičenih začetkih projektov poiščite na
http://bit.ly/mvaprijavniroki

Mobilnost mladinskih delavcev
472.935 EUR

KLJUČNI UKREP 2
Sodelovanje za inovacije in izmenjavo
dobrih praks

Strateška partnerstva na področju mladine
608.685 EUR

KLJUČNI UKREP 3
Podpora za reformo politik

Dialog mladih
110.842 EUR

SKUPAJ

2.295.976 EUR*
* Upoštevana so le sredstva, ki so na voljo za
projekte.
Več informacij o sredstvih je na voljo na
http://bit.ly/sredstvamva

PODPORA
ZA PRIJAVITELJE
Poleg informacij na spletni strani bodo pred vsakim
prijavnim rokom potekale predstavitve programa
in delavnice za prijavitelje, kjer lahko dobite
podrobnejše informacije glede možnih projektov
in prijavnega postopka. Skozi vse leto poteka tudi
svetovanje za prijavo projektov, in sicer preko
e-pošte (ves čas) ali telefona vsak delovnik od 13.
do 15. ure (4 tedne pred vsakim prijavnim rokom
pa tudi dopoldne od 10. do 12. ure). Za nove
prijavitelje je na voljo tudi osebno svetovanje, za
katerega se morate predhodno dogovoriti preko
elektronske pošte. V zadnjem tednu pred prijavnim
rokom vsebinskega svetovanja ne nudimo več.
Več informacij o podpori za prijavitelje je na voljo
na http://bit.ly/podporazaprijavitelje

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA
V LETU 2019
Evropska solidarnostna enota združuje mlade ljudi v gradnji bolj vključujoče
družbe, podpori ranljivim skupinam in odzivanju na družbene izzive. Ponuja
navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati,
ter zagotavlja enotno vstopno točko za takšne solidarnostne aktivnosti po vsej
Uniji. Odpira več in boljše možnosti za aktivnosti, ki zajemajo širok spekter
področij, kot so integracija priseljencev, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih
nesreč, izobraževanja in mladinske dejavnosti. Prav tako podpira nacionalne
in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spoprijemanje z različnimi
družbenimi izzivi.

vrste
projektov
•
•
•

solidarnostni projekti
pripravništva in zaposlitve
projekti prostovoljstva

prijavni roki
7. februar 2019
do 12:00
30. april 2019
do 12:00
1. oktober 2019
do 12:00

www.ese.si

Več informacij o prijavnih rokih in
upravičenih začetkih projektov poiščite na
http://bit.ly/prijavnirokiese

RAZPOLOŽLJIVA
SREDSTVA V LETU
2019
PROJEKTI
PROSTOVOLJSTVA
1.073.400 EUR

vsebinske
usmeritve za leto
2019
Prijavitelje v program ESE spodbujamo,
da v letu 2019 posebno pozornost
posvetijo krepitvi solidarnostne
komponente svojih projektov, prispevek
k (izgradnji) skupnosti ter refleksiji o
skupnih evropskih vrednotah. Pozivamo
tudi k čim večjemu vključevanju mladih z
manj priložnostmi in mladih s posebnimi
potrebami v program ter oblikovanje
projektov na podlagi potreb lokalnih
skupnosti. Pri projektih prostovoljstva
poleg tega poudarjamo še usmeritev
v pošiljanje udeležencev v tujino, pri
solidarnostnih projektih pa aktivno
participacijo mladih, vpetost projektov
v lokalno okolje in evropsko dimenzijo.
Zaposlitve in pripravništva pa naj poleg
prispevka k skupnosti ne pozabijo tudi
na krepitev kompetenc udeležencev.
Več o usmeritvah poiščite na
http://bit.ly/vsebinskesmerniceese

PRIPRAVNIŠTVA IN
ZAPOSLITVE
131.483 EUR
SOLIDARNOSTNI
PROJEKTI
109.643 EUR
SKUPAJ

1.314.526 EUR*
* Upoštevana so le sredstva, ki so na voljo za
projekte.
Več informacij o sredstvih je na voljo na
http://bit.ly/sredstvaese

PODPORA
ZA PRIJAVITELJE
Poleg informacij na spletni strani bodo pred vsakim
prijavnim rokom potekale predstavitve programa
in delavnice za prijavitelje, kjer lahko dobite
podrobnejše informacije glede možnih projektov
in prijavnega postopka. Skozi vse leto poteka tudi
svetovanje za prijavo projektov, in sicer preko
e-pošte (ves čas) ali telefona vsak delovnik od 13.
do 15. ure (4 tedne pred vsakim prijavnim rokom
pa tudi dopoldne od 10. do 12. ure). Za nove
prijavitelje je na voljo tudi osebno svetovanje, za
katerega se morate predhodno dogovoriti preko
elektronske pošte. V zadnjem tednu pred prijavnim
rokom vsebinskega svetovanja ne nudimo več.
Več informacij o podpori za prijavitelje je na voljo
na http://bit.ly/podporazaprijavitelje
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