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 2020,
Ukrep pripravništva in zaposlitve: projekti pripravništev in zaposlitev (ESC21),
prijavni rok 7. maj 2020

1. člen
Na Razpisu za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota
2019/C 382/08 v okviru ukrepa pripravništva in zaposlitve, ob prijavnem roku 2020-2 ni
bilo oddane vloge v okviru ukrepa pripravništva in zaposlitve.

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 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota 2019/C
382/08 (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo
vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za ESC21 oz. projekte
pripravništev in zaposlitev, in sicer 7. maj 2020 (2020-2).
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga s 135.093,00 EUR razpoložljivih sredstev za
dodelitev podpore projektom v okviru ukrepa pripravništva in zaposlitve, pri čemer je za
drugi prijavni rok rezerviranih 40.000,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se v letu 2020 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 na prijavnem roku 2020-2 v okviru ukrepa pripravništva in zaposlitve,
za projekte pripravništev in zaposlitev (ESC21), ni prejela nobene vloge.
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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.
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor.
Evalvacijski odbor je bil na svoji dopisni seji, ki je potekala od 3. julija do 9. julija 2020,
seznanjam z dejstvom, da nobena vloga ni bila oddana v okviru ukrepa pripravništev in
zaposlitev.
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.

V Ljubljani, 13. julij 2020
Sklep št.: 2020/047
Uroš SKRINAR
direktor
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