


PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITVE

Pridobivanje 
izkušenj in 
olajšanje prehoda 
na trg dela

Naslavljanje 
družbenih 
izzivov



STRUKTURA PROGRAMA

PROSTOVOLJSTVO PRIPRAVNIŠTVA 
IN ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI

PROJEKTI 
PROSTOVOLJSTVA 

PRIPRAVNIŠTVA

ZAPOSLITVE
Individualne aktivnosti

Skupinske aktivnosti



PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITVE
- možne aktivnosti -

PRIPRAVNIŠTVA ZAPOSLITVE

DOPOLNILNE 
AKTIVNOSTI

Predhodni načrtovalni obisk

NACIONALNE ALI MEDNARODNE



ZNAČILNOSTI

Ne vključuje obveznosti 
formalnega 

izobraževanja v okviru 
izobraževanja in 

usposabljanja

Najrazličnejše oblike 
dela glede na sektor v 
katerem se izvaja delo

Obseg in narava dela 
prispeva k skupnemu 

dobremu in služi 
drugim 

Delovna mesta lahko 
zahtevajo 

visokokvalificirane 
zaposlene in obratno

Omogočiti mladim 
motivacijo in znanja, da 
se soočijo z družbenimi 

izzivi in omogočiti 
zaslužek.

Spodbuja inkluzijo in 
karierne priložnosti za 

mlade



MERILA ZA UPRAVIČENOST
Upravičene sodelujoče organizacije

• Ima veljaven znak kakovosti;

•Organizacija je zaprosila za znak kakovosti do prijavnega roka za projekt;

•Znak kakovosti mora biti veljaven do začetka aktivnosti;

Kdo se lahko prijavi?

•katera koli sodelujoča organizacija iz upravičene države, ki ima ustrezen znak kakovosti.

Trajanje projekta

•6-24 mesecev

Kje se prijaviti?

•Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Druga merila

•Če je za projekt predviden pripravljalni obisk:

•največ dva dni (dnevi poti niso zajeti);

•1 udeleženec na skupino. Lahko tudi več, če so ostali udeleženci APV mladi z manj priložnostmi 
udeleženci tudi v glavni aktivnosti.



MERILA ZA UPRAVIČENOST - pripravništva
Trajanje

•2 (60 dni) – 6 mesecev; za mlade z manj priložnostmi skupaj aktivnost največ do 12 mesecev.

Upravičeni udeleženci

•Mladi udeleženci: mladi, stari od 18 do 30 let (na dan aktivnosti), ki bivajo v državah, ki so 
vključene v projekt.

•So registrirani v portalu ESE.

•Lahko so pogojno vključeni le v dve aktivnosti, vendar more biti prva nacionalna in druga 
čezmejna – obratno ni mogoče.

Število sodelujočih organizacij

•Vsaj ena organizacija, ki ima znak kakovosti za pripravništvo;

•Pri čezmejnih aktivnostih mora prijavitelj pokazati zmožnost za pripravo udeležencev in njihovo 
reintegracijo po zaključku.

Drugi kriteriji

•Kraj izvajanja ali udeleženec morata biti v/iz države Nacionalne agencije, kjer je odobrila projekt;

• Izveden v skladu z okvirom za kakovost pripravništva 2014/C 88/01 in podpisan sporazum o 
pripravništvu;

•Pripravništvo mora biti plačano v skladu z nacionalno zakonodajo.



MERILA ZA UPRAVIČENOST – zaposlitve
Trajanje

•3 (90 dni) – 12 mesecev; (zaposlitev lahko traja tudi dlje a brez nepovratnih sredstev)

Upravičeni udeleženci

•Mladi udeleženci: mladi, stari od 18 do 30 let (na dan aktivnosti), ki bivajo v državah, ki so 
vključene v projekt.

•So registrirani v portalu ESE.

•Lahko so pogojno vključeni le v dve aktivnosti, vendar more biti prva nacionalna in druga 
čezmejna – obratno ni mogoče.

Število sodelujočih organizacij

•Vsaj ena organizacija, ki ima znak kakovosti za delovno mesto;

•Pri čezmejnih aktivnostih mora prijavitelj pokazati zmožnost za pripravo udeležencev in njihovo 
reintegracijo po zaključku.

Drugi kriteriji

•Kraj izvajanja ali udeleženec morata biti v/iz države Nacionalne agencije, kjer je odobrila projekt;

• Izvedeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi in v skladu z nacionalno delovno zakonodajo;

•Delo mora biti plačano v skladu z nacionalno zakonodajo.



PRAVILA FINANCIRANJA 

Pot

• Od 20 do 1500 
EUR/udeleženca 
odvisno od pasu 
razdalje

Organizacijska 
podpora

• Stroški upravljanja 
projekta: 225 €/ 
udeleženca (max. 
4500 €/projekt)

• Stroški aktivnosti 
SLO:

• 7 EUR /udel./dan 
za aktivnost in

• 14 €/udel./dan za 
APV

Podpora za inkluzijo

• Stroški direktno 
povezani z 
implementacijo 
pripravništva ali 
dela za mlade z 
manj priložnostmi 
(izključena je 
nastanitev in pot)

• 7 EUR /udel./dan 
za aktivnost

Dodatek za selitev

• Dodatni osebni 
stroški 
udeleženca: po 
potrebi dodatni 
potni stroški, 
najemnina, 
urejanje 
dokumentov, 
stroški pred 
odhodom in po 
povratku ipd.

• 4 EUR /udel./dan

• Največ 180 dni 



PRAVILA FINANCIRANJA 

Jezikovna podpora

• Pred in med aktivnostjo: 
150 EUR/udeleženca

Izredni stroški

• Finančna garancija: 75%

• Dragi potni stroški: max
80%

• Viza: 100%

• Nostrifikacija: 100%

• Podpora za mlade z 
manj priložnostmi ali s 
posebnimi potrebami: 
100%

Stroški komplementarnih 
aktivnosti

• Največ 80 % upravičenih 
stroškov

• Največ 10% skupnega 
proračuna projekta

• Posredni stroški: 7% 
vseh neposrednih 
stroškov 
komplementarnih 
aktivnosti



VSEBINSKE USMERITVE

Spodbujanje 
solidarnosti in razvoj 

lokalne skupnosti 
upoštevajoč skupne 
evropske vrednote

Novi prijavitelji in 
prispevek k 

povečevanju kapacitet 
organizacij

Vključevanje mladih z 
manj priložnostmi in 
posebnimi potrebami

Obseg in način 
solidarnosti

Ukrepi za podporo in 
učenje za udeležence

Kvaliteta aktivnosti za 
razvoj strokovnih 

kompetenc





MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost, 
smotrnost in 
učinki
projekta
(največ 30 točk)

• Ustreznost projekta glede na cilje programa Evropske solidarnostne enote; 
• Stopnja do katere projekt upošteva načela in vrednote Evropske solidarnostne 

enote in promovira solidarnost; 
• V kakšnem obsegu projekt naslavlja jasno definirane in pomembne družbene 

potrebe;
• Ustreznost projekta glede na potrebe in namene individualnih udeležencev, 

vključenih organizacij in skupnosti v kateri se odvijajo solidarnostni projekti;

Potencialni učinek projekta: 
• Na udeležence in vključene organizacije;
• Izven organizacij in posameznikov neposredno vključenih v projekt na lokalni, 

regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;

• V kakšnem obsegu projekt omogoča koristi za skupnost v kateri se odvijajo 
aktivnosti;

• V kakšnem obsegu projekt omogoča evropsko dodano vrednost;
• V kakšnem obsegu projekt vključuje mlade z manj priložnostmi.



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
projektnega 
načrta
(največ 40 točk)

• Skladnost ciljev projekta s predlaganimi aktivnostmi; 
• Jasnost, celovitost in kakovost v vseh fazah predlaganega projekta 

(priprava, izvajanje aktivnosti in nadaljnje aktivnosti);
• Kakovost priprav za udeležence;
• Kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih rezultatov 

udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in 
priznavanje;

• Ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti 
mobilnosti;

• Kakovost ukrepov za doseganje in vključevanje mladih z manj 
priložnostmi;

• Primernost in kakovost ukrepov, ki omogočajo udeležencem pridobivanje 
veščin in kompetenc, ki so pomembn eza njihov osebni, strokovni, 
izobraževalni, soialni, družbeni in kulturni razvoj;

• Primernost in kakovost ukrepov, ki izboljšajo zaposljivost udeležencev in 
omogočajo prehod na trg dela.



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
projekta
menedžmenta 
(največ 30 točk)

• Kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in 
podpore;

• Kakovost sodelovanja in obveščanja med projektnimi 
partnerji (sodelujočimi organizacijami) in drugimi 
pomembnimi deležniki; 

• Kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
• Ustreznost in kakovost ukrepov, za razširjanje rezultatov 

projekta v (sodelujočih organizacijah) partnerskih 
organizacijah.



POMEMBNO ZA PRIJAVO PROJEKTA

Koda PIC 

(pridobiti jo morajo vsi 
partnerji)

Ena prijavnica za celoten 
projekt, lahko z več 

aktivnostmi 

(odda jo nosilec projekta v 
imenu celega partnerstva)

Priporočamo oddajo že 
kakšen dan PRED prijavnim 

rokom

V primeru tehničnih težav: 
v roku 2 ur po izteku 

prijavnega roka (do 14:00), 
na info@movit.si poslati e-
pošto + print screen, kjer je 

težava jasno vidna

V roku 10 dni po prijavnem
roku NA pošlje potrdilo o 

prejemu prijavnice – če ga
ne dobite, nam sporočite na 

info@movit.si

mailto:info@mva.si
mailto:info@movit.si


WWW.ESE.SI
Hvala za pozornost!


