Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote, Odločitve o oddaji javnega naročila za izbiro izvajalca
dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+: področje Mladina v obdobju 2014 – 2020 v Republiki
Sloveniji št. 405-29/2013-20 z dne 28.2.2014 in aneksom št. 2 k okvirnemu sporazumu št. 3331-13405029, Vodnika za nacionalne agencije programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, v
nadaljevanju »Vodnik«, direktor MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana (v nadaljevanju:
Nacionalna agencija) sprejme
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SKLEP
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti
Evropska solidarnostna enota, Razpis ESE 2019,
Ukrep prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC11), letne vloge v okviru partnerstva za
prostovoljstvo (ESC13), prijavni rok 30. april 2019

1.

Člen

Na Razpisu za zbiranje vlog programa Evropska solidarnostna enota v letu 2019 – EAC/A05/2018 Program
Evropska solidarnostna enota (2018/C444/09) v okviru ukrepa prostovoljstvo, ob prijavnem roku 2019-2
so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje na drugem prijavnem roku, v okviru ukrepa prostovoljstvo, odobrene vloge v Tabeli št. 1
– projekti prostovoljstva (ESC11), v skupni vrednosti sofinanciranja 396.989,96 EUR, in v Tabeli št. - 2
letne vloge v okviru partnerstva za prostovoljstvo (ESC13), v skupni vrednosti sofinanciranja 208.171,00
EUR .
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti prostovoljstva (ESC11)

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2019-2-SI02-ESC11-015141

2.

2019-2-SI02-ESC11-015132

3.

2019-2-SI02-ESC11-015152

4.

2019-2-SI02-ESC11-015170

5.

2019-2-SI02-ESC11-015155

6.

2019-2-SI02-ESC11-015126

7.

2019-2-SI02-ESC11-015160

8.

2019-2-SI02-ESC11-015164

Zavod za podporo
civilnodružbenih iniciativ
in multikulturno
sodelovanje Pekarna
Magdalenske mreže
Maribor
Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in
usposabljanje Kamnik
Javni zavod za kulturo,
mladino in šport Litija
BOB, zavod za
izobraževanje in kulturne
dejavnosti, Ljubljana
TRAJNOSTNI PARK ISTRA,
raziskovalnoizobraževalni zavod za
trajnostni razvoj
Društvo Center za pomoč
mladim - CPM // Youth
Aid Centre Association YACA
EkoPot, Društvo za
širjenje ekološkega
kmetijstva in
prostovoljstva
Društvo DIH Enakopravni pod mavrico

Ocena

Odobrena
višina dotacije

Do the (r) evolution! vol.5

94

33.293,96

Spregledano bistvo: zdravje
in inkluzija

89

15.600,00

(A)gain to school!

89

48.375,00

Prostovoljstvo na Zavodu
Bob

89

25.693,00

Solidarni v Istri

87

59.909,00

Playful Adventure

85

26.482,00

Borci ekoloških kmetij

85

27.045,00

Opolnomočenje za bolj
LGBTIQA+ vključujočo
družbo

80

21.824,00

Naslov projekta

Opombe
Neupraviče
ni izredni
stroški.

9.

2019-2-SI02-ESC11-015184

Zavod Salesianum, OE
Skala

Socialno vključevanje
mladih preko cirkusa

79

22.645,00

Podiramo meje, gradimo
solidarnost
BE COOL TOUR

78

24.873,00

11. 2019-2-SI02-ESC11-015138

Mladinski center Velenje,
kultura in izobraževanje
Mladinski center Krško

78

20.172,00

12. 2019-2-SI02-ESC11-015178

Ars Viva

77

27.796,00

13. 2019-2-SI02-ESC11-015176

Društvo študentski,
mladinski in otroški
center Laško
EUSA Institute

Naša vprašanja so naši
odgovori
Poznaj glasbo!

74

12.212,00

Enake možnosti v
univerzitetnem športu

73

31.070,00

10. 2019-2-SI02-ESC11-015116

14. 2019-2-SI02-ESC11-015192

SKUPAJ

Neupraviče
ni izredni
stroški.

396.989,96

Tabela št. 2: Odobrene vloge – letne vloge v okviru partnerstva za prostovoljstvo (ESC13)

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2019-2-SI02-ESC13-015115

2.

2019-2-SI02-ESC13-015124

3.

2019-2-SI02-ESC13-015133

4.

2019-2-SI02-ESC13-015180

Odobrena
višina dotacije

Naslov projekta

Javni zavod Center za mlade
Domžale
Kulturno izobraževalno društvo
PiNA
Društvo zaveznikov mehkega
pristanka
Društvo za kulturo inkluzije

Mladi za mlade

29.441,00

Skupaj za družbene inovacije
in razvoj skupnosti
Youth & Media

46.548,00

Solidarity

Opombe

63.278,00
68.904,00

SKUPAJ

208.171,00

2.

člen

Vloge v Tabeli št. 2 – projekti prostovoljstva, so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu
in Vodniku, in sicer zaradi nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50%
vsakega ocenjevalnega kriterija) ali omejitev sredstev za podporo projekta.
Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk–
projekti prostovoljstva

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

1.

2019-2-SI02-ESC11-015144

Veseli otroci, srečna Evropa.

69

Omejitev sredstev na prijavnem roku

2.

2019-2-SI02-ESC11-015183

Majhno mestno življenje

68

Omejitev sredstev na prijavnem roku

3.

2019-2-SI02-ESC11-015195

Raznolikost na dlani

68

Omejitev sredstev na prijavnem roku

4.

2019-2-SI02-ESC11-015151

Medobčinsko društvo
prijateljev mladine
Ajdovščina
Klub mariborskih
študentov
Društvo Salezijanski
Mladinski Center
Rakovnik
Zavod za šport, turizem in
prosti čas

SolidART

66

Omejitev sredstev na prijavnem roku

3.

Razlog zavrnitve

člen

Nobena vloga ni bila izključena iz postopka obravnave za sprejem zaradi neizpolnjevanja enega ali več
meril upravičenosti za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa in nobena vloga ni bila zavrnjena
zaradi nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50% vsakega
ocenjevalnega kriterija).

4.

člen

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega sklepa.

Obrazložitev
Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov
programa Evropska solidarnostna enota v letu 2019 – EAC/A05/2018 Program Evropska solidarnostna
enota (2018/C444/09) (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo
vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za ESC11 oz. projekte prostovoljstva in za ESC13
oz. letne vloge v okviru partnerstva za prostovoljstvo, in sicer 30. april 2019 (2019-2).
V letu 2019 Nacionalna agencija razpolaga z 1.073.400,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev
podpore projektom v okviru ukrepa prostovoljstvo, pri čemer je za drugi prijavni rok rezerviranih
622.572,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se v letu 2019 v skladu z razpisom dodelijo na treh prijavnih rokih.
NA je z določbami delegacijskega sporazuma za upravljanje programa pri uporabi in dodeljevanju
razpoložljivih sredstev dolžna upoštevati predpisani delež sredstev za podporo projektom v posameznem
ukrepu na letni ravni glede na vsa uporabljena (dodeljena) sredstva.
Nacionalna agencija je na prijavnem roku 2019-2 v okviru ukrepa prostovoljstvo prejela 22 vlog, in sicer:
-

18 vlog za projekte prostovoljstva (ESC11), ki so zaprošale v skupni višini 433.749,96 EUR za
podporo iz programa Evropska solidarnostna enota in
4 letne vloge v okviru partnerstva za prostovoljstvo (ESC13) v skupni vrednosti 208.171,00 EUR
za podporo iz programa Evropska solidarnostna enota.

V skladu s 3. in 5. točko 28. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo sofinanciranje
(nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z Vodnikom.
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog in izvedla
vrednotenje prejetih vlog.
Meja za sprejem glede na točkovanje pri projektih prostovoljstva (ocenjevanje kakovosti vlog) je bila 73
točk.
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor je na
svoji seji 1. julija 2019 pregledal prejete vloge na prijavnem roku 2019-2 in predhodno izvedene postopke,
oblikoval predlog odobrenih in zavrnjenih vlog ter ga posredoval direktorju.
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega odbora in
sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v izreku tega sklepa.
Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritožijo na tehnično izvedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni zaradi
neizpolnjevanja meril upravičenosti razpisa oziroma nepravilno izvedenega postopka, se lahko v roku 15
dni po prejetju pisnega obvestila pritožijo na MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana. Pritožba ne zadrži izvršitve
sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji.

