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 solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC31), 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 solidarnostni projekti, 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 solidarnostni projekti, odobrene vloge v
Tabeli št. 1 – solidarnostni projekti (ESC31) v skupni vrednosti sofinanciranja 49.920,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – solidarnostni projekti

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2019-2-SI02-ESC31-015215

2.

2019-2-SI02-ESC31-015216

3.

2019-2-SI02-ESC31-015218

4.

2019-2-SI02-ESC31-015208

5.

2019-2-SI02-ESC31-015181

6.

2019-2-SI02-ESC31-015211

7.

2019-2-SI02-ESC31-015207

8.

2019-2-SI02-ESC31-015213

BOB, zavod za
izobraževanje in kulturne
dejavnosti, Ljubljana
NDP TOZD, zavod za
trajnostno družbeno
gospodarstvo, socialno
podjetje
Razvojna agencija
Kozjansko
Celjski mladinski center,
javni zavod za mladinsko
kulturo, izobraževanje,
informiranje in šport
Zavod Salesianum, OE
Skala
Društvo Sožitje - Društvo
za pomoč osebam z
motnjami v duševnem
razvoju Litija in Šmartno
Društvo DIH Enakopravni pod mavrico
Mladinsko društvo za
osebe z okvaro sluha
VKLOP/IZKLOP
SKUPAJ

Ocena

Odobrena
višina dotacije

UMETNOST ZA NA
KOMPOST

95

7.144,00

Lokalno, Sonarano,
Solidarno

93

7.644,00

Moč mladih

91

5.000,00

Očistimo Celjske hribe

89

5.644,00

Osebni in socialni razvoj
skozi cirkus
Joga za FACE

85

7.644,00

85

8.844,00

All For Rainbow

84

5.000,00

Gluhi strežejo v planinskih
kočah

84

3.000,00

Naslov projekta

Opombe

Neupravič
eni izredni
stroški.

49.920,00

2.

člen

Vloge v Tabeli št. 2 – solidarnostni projekti, 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 aktivnosti.

Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk –
solidarnostni projekti

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2019-2-SI02-ESC31-015166

2.

2019-2-SI02-ESC31-015212

3.

2019-2-SI02-ESC31-015167

4.

2019-2-SI02-ESC31-015140

5.

2019-2-SI02-ESC31-015210

6.

2019-2-SI02-ESC31-015214

7.

2019-2-SI02-ESC31-015209

8.

2019-2-SI02-ESC31-015220

9.

2019-2-SI02-ESC31-015219

Društvo Salezijanski
Mladinski Center
Rakovnik
Društvo tabornikov Rod
aragonitnih ježkov Cerkno
Društvo Salezijanski
Mladinski Center
Rakovnik
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
mesto
VOLUNTARIAT Zavod za
mednarodno
prostovoljno delo
Ljubljana
Društvo tabornikov Rod
aragonitnih ježkov Cerkno
Javni zavod za kulturo,
mladino in šport Litija
Športno društvo Texas
Sebrelje
Športno kulturno društvo
SAJFR
Mladinski center Velenje,
kultura in izobraževanje

10. 2019-2-SI02-ESC31-015217

Naslov projekta

Ocena

Razlog zavrnitve

Rakovnik - moj doma

82

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Letni program ježkov

82

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Kuhajmo skupaj

82

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Ali me slišiš?

77

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Klub Prostovoljcev - Stari
prijatelji, nove ideje

75

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Prvenstvo v igri Človek ne
jezi se 2020
Razvoj kulturnih dogodkov
za mlade v lokalnem okolju
Leto s Texasom

72

Omejitev sredstev na prijavnem roku

70

Omejitev sredstev na prijavnem roku

69

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Urbano Druženje

62

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Čisto Vesela Voda Šaleške
Doline

59

Nedoseganje minimalnega zahtevanega
števila točk

3.

člen

Vloga v Tabeli št. 3 - solidarnostni projekti, je zavrnjena vloga na podlagi pogojev, določenih v Razpisu in
Vodniku, in sicer zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti.
Tabela št. 3: Zavrnjena vloga zaradi izpolnjevanja meril za izključitev in neizpolnjevanja meril
upravičenosti točk – solidarnostni projekti
Številka projekta
1.

2019-2-SI02-ESC31-015128

Predlagatelj

Doseženo število točk

Duhovno društvo za dušo

4.

Neizpolnjevanje meril
upravičenosti

Razlog zavrnitve
Častna izjava ni podpisana

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

