MOVIT, Ljubljana
Dunajska cesta 5
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 47 47
Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi W: www.movit.si
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote, Odločitve o oddaji javnega naročila za izbiro izvajalca E: info@movit.si

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

SKLEP
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti
Evropska solidarnostna enota, Razpis ESE 2019,
Ukrep prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC11), prijavni rok 8. oktober 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 2019-3
so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje na tretjem prijavnem roku, v okviru ukrepa prostovoljstvo, odobrene vloge v Tabeli št. 1
– projekti prostovoljstva (ESC11) v skupni vrednosti sofinanciranja 115.117,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti prostovoljstva

Številka projekta
1. 2019-3-SI02-ESC11-015276
2.

2019-3-SI02-ESC11-015267

3.

2019-3-SI02-ESC11-015305

4.

2019-3-SI02-ESC11-015251

Ocena

Odobrena
višina dotacije

DA! za trajnost 2020

92

22.391,00

Razpletimo zapleteno

90

70.765,00

Turistični in medijski
neznanec

89

12.212,00

Borci ekološki kmetij
Slovenija

86

9.749,00

Predlagatelj
Zavod Veles, Zavod za
trajnostni način življenja socialno podjetje
MANIPURA, zavod za
svetovanje in kreativno
delo z mladimi in
družinami
Društvo študentski,
mladinski in otroški
center Laško
EkoPot, Društvo za
širjenje ekološkega
kmetijstva in
prostovoljstva

Naslov projekta

SKUPAJ

2.

115.117,00

Opombe

jezikovna
podpora ni
odobrena,
niti izredni
stroški

člen

Vloge v Tabeli št. 2 – projekti prostovoljstva so uvrščene na rezervno listo. Vloge bodo odobrene v
primeru, če se sprostijo razpoložljiva sredstva. V primeru, da vloge, uvrščene na čakalni seznam ne bodo
odobrene, kot to določa Vodnik, se štejejo kot zavrnjene.

Tabela št. 2: Vloge projekti prostovoljstva uvrščene na rezervno listo

Številka projekta

Predlagatelj

1.

2019-3-SI02-ESC11-015350

2.

2019-3-SI02-ESC11-015307

3.

2019-3-SI02-ESC11-015292

4.

2019-3-SI02-ESC11-015332

5.

2019-3-SI02-ESC11-015293

6.

2019-3-SI02-ESC11-015330

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
mesto
VOLUNTARIAT Zavod za
mednarodno
prostovoljno delo,
Ljubljana
Zveza društev Mladinski
center Idrija
Zavod za podjetništvo,
turizem in mladino
Brežice
Medobčinsko društvo
prijateljev mladine
Ajdovščina
Društvo za sonaravno in
ustvarjalno bivanje SAJAN

Ocena

Odobrena
višina dotacije

RESPECT

84

25.290,00

Pomoč moldavski štiri- in
dvonožni skupnosti

83

4.784,00

International community

82

13.650,00

Z umetnostjo nad okoljske
probleme

82

19.685,00

Veseli otroci, srečna Evropa.

81

10.370,00

Eko-Art: Interakcije za
raznolikost 2

81

7.698,00

Naslov projekta

3.

SKUPAJ

Opombe
CA1 in CA2
nista
odobreni.

81.477,00

člen

Vloge v Tabeli št. 3 – 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 aktivnosti.
Tabela št. 3: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk–
projekti prostovoljstva

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

Razlog zavrnitve

1.

2019-3-SI02-ESC11-015371

Omejitev sredstev na prijavnem roku

2019-3-SI02-ESC11-015256

Modra pikica in modri
prostovoljci
SolidART

80

2.

77

Omejitev sredstev na prijavnem roku

3.

2019-3-SI02-ESC11-015363

Takole, pa bo!

77

Omejitev sredstev na prijavnem roku

4.

2019-3-SI02-ESC11-015300

DIVE into Volunteering
Experience

76

Omejitev sredstev na prijavnem roku

5.

2019-3-SI02-ESC11-015372

Modra pikica, Zavod za
izobraževanje
Zavod za šport, turizem in
prosti čas
Skuhna - kulinarično in
kulturno - izobraževalno
središče Afrike, Azije in
Južne Amerike, socialno
podjetje
VOLUNTARIAT Zavod za
mednarodno
prostovoljno delo,
Ljubljana
Osnovna šola Prestranek

Od majhnega do velikega

76

Omejitev sredstev na prijavnem roku

6.

2019-3-SI02-ESC11-015304

Mladinska podjetna
produkcija

75

Omejitev sredstev na prijavnem roku

7.

2019-3-SI02-ESC11-015328

Živeti trajnostno

74

Omejitev sredstev na prijavnem roku

8.

2019-3-SI02-ESC11-015264

KNOF Zavod za kreativni
razvoj Posavja - socialno
podjetje
Sončni grič, društvo za
trajnostno kulturno
bivanja, Hrvoji
Mladinski center Prlekije pokrajinski center NVO,
slovensko nacionalno
združenje, delujočo v
javnem interesu, socialno
podjetje

Mladi za samooskrbo

70

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Številka projekta
9.

2019-3-SI02-ESC11-015297

10. 2019-3-SI02-ESC11-015268

Predlagatelj
Društvo Salezijanski
Mladinski Center
Rakovnik
Popotniško združenje
Slovenije

Naslov projekta

Ocena

Razlog zavrnitve

Bogastvo narodov

70

Omejitev sredstev na prijavnem roku

Promocija in krepitev
prostovoljskega programa
na Popotniškem združenju
Slovenije vol.2

68

Omejitev sredstev na prijavnem roku

4.

člen

Ena vloga projekta prostovoljstva je bila izključena iz postopka obravnave za sprejem zaradi
neizpolnjevanja enega ali več meril upravičenosti za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa.
Tabela št. 4: Zavrnjena vloga zaradi neizpolnjevanja enega ali več meril upravičenosti za dodelitev
nepovratnih sredstev iz programa

Številka projekta

1.

ESC11
2019-3-SI02-ESC11-015306

Predlagatelj

Zveza društev Mladinski center
Idrija

5.

Doseženo število točk

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
vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za ESC11 oz. projekte prostovoljstva, in sicer 8.
oktober 2019 (2019-3).
V letu 2019 Nacionalna agencija razpolaga z 1.073.400,00 EUR (od tega za projekte prostovoljstva- ESC11751.380,00 EUR) razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore projektom v okviru ukrepa prostovoljstva,
pri čemer je za tretji prijavni rok rezerviranih 120.000,00 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 2019-3 v okviru ukrepa prostovoljstvo: projekti prostovoljstva
(ESC11), prejela 21 vlog, ki so zaprošale v skupni višini 438.326,80 EUR za podporo iz programa Evropska
solidarnostna enota.

