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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. 3331-13-
405029, 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 pripravništva in zaposlitve: projekti pripravništev in zaposlitev (ESC21), 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 pripravništva in zaposlitve, 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 pripravništva in zaposlitve, 
odobrene vloge v Tabeli št. 1 – projekti pripravništev in zaposlitev (ESC21) v skupni vrednosti 
sofinanciranja 16.431,00 EUR.  
 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti pripravništev in zaposlitev 
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena Odobrena 
višina dotacije Opombe 

1. 2019-3-SI02-ESC21-015310 Društvo Parada ponosa Zgrabimo sovražni govor za 
roge! 

89 5.951,00 CA 
odobrene 

do 10% 
dotacije 

2. 2019-3-SI02-ESC21-015364 Skuhna - kulinarično in 
kulturno - izobraževalno 
središče Afrike, Azije in 
Južne Amerike, socialno 
podjetje 

Platforma za razvoj 85 3.947,00   

3. 2019-3-SI02-ESC21-015308 Društvo za kulturo 
inkluzije 

A Step Towards Inclusion 78 6.533,00  

                                                                                                                                                                  SKUPAJ 16.431,00  

 
 

2. člen 
 
Nobena vloga projektov pripravništev in zaposlitev 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). 
 
 

3. člen 
 
Prijavitelj bo o rezultatih izbora pisno obveščen najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega sklepa.   
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