Na podlagi Uredbe (EU) 2021/888 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU)
2018/1475 in (EU) št. 375/2014 in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila za izvajanje storitev dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ poglavje Mladina
in programa Evropska solidarnostna enota v Republiki Sloveniji v obdobju 2021 – 2027 v Republiki Sloveniji štev. 405-1/2021/17 z dne 2. 8. 2021 in na podlagi Vodnika za
nacionalne agencije, ki izvajajo program Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota 2021-2027 (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 EU Evropska solidarnostna enota, Razpis ESE 2022,
Ukrep prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ),
prijavni rok 23. 2. 2022

1.

člen

Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Evropska solidarnostna enota v letu 2022 – EAC/A10/2021 Evropska solidarnostna enota v okviru ukrepa prostovoljstvo, ob
prijavnem roku 2022-1, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na prvem prijavnem roku v okviru
ukrepa prostovoljstvo, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ) v skupni vrednosti sofinanciranja 1.116.939,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ)

Številka projekta

Predlagatelj

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

1.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000052018

EkoPot, Društvo za širjenje ekološkega kmetijstva in prostovoljstva

29.836,00

2.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000057001

EUSA INSTITUTE

26.601,00

3.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000057452

DUHOVNO DRUŠTVO ZA DUŠO

41.309,00

4.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000058280

27.609,00

5.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000058652

JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI
PIRANO
Mladinski svet Ljutomer

6.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000060158

Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik

26.631,00

7.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000061906

Familija - izobraževalni in terapevtski center

50.835,00

5.000,00

Številka projekta

Predlagatelj

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

8.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000062784

Društvo Salezijanski Mladinski Center Rakovnik

21.610,00

9.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000062888

DRUŠTVO BARKA

12.180,00

10.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000063029

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

24.902,00

11.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000063486

DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

29.448,00

12.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000064514

Mladinski center Zagorje ob Savi

25.576,00

13.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000065784

Društvo Zelena centrala

19.257,00

14.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000066694

ZAVOD NEFIKS - INŠTITUT ZA PROMOCIJO IN BELEŽENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

19.250,00

15.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000066748

Društvo Nega Zemlje in Duha

23.106,00

16.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000067772

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO LJUBLJANA

45.364,00

17.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000067934

DRUŠTVO ŠTUDENTSKI, MLADINSKI IN OTROŠKI CENTER LAŠKO

19.340,00

18.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000067958

Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik

19.340,00

19.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000068375

Zavod Salesianum, OE Skala

41.780,00

20.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000068378

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

29.870,00

21.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080192

LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ

25.628,00

22.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080207

Društvo zaveznikov mehkega pristanka

46.663,00

23.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080217

TRAJNOSTNI PARK ISTRA, raziskovalno-izobraževalni zavod za trajnostni razvoj

56.518,00

24.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080234

Zveza društev Mladinski center Idrija

28.969,00

25.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080253

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA

54.066,00

26.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080268

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO

29.973,00

27.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080278

Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi in družinami

69.026,00

28.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080281

Javni zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialnovarstvene storitve Sotočje Medvode

31.556,00

29.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080297

KNOF Zavod za kreativni razvoj Posavja - socialno podjetje

22.305,00

30.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080299

Zavod Veles, Zavod za trajnostni način življenja, so. p.

38.628,00

31.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080304

ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE

30.857,00

32.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080445

Društvo Parada ponosa

52.519,00

33.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080504

MLADINSKI CENTER VELENJE kultura in izobraževanje

21.965,00

34.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080534

Javni zavod Center za mlade Domžale

25.695,00

Številka projekta

Predlagatelj

Odobrena višina
nepovratnih
sredstev

35.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080555

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov

21.672,00

36.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080632

OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK

22.055,00
1.116.939,00

2.

člen

Na tem prijavnem roku ni zavrnjenih vlog - projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ) - zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril upravičenosti.
Za vlogo v Tabeli št. 2 – projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ) je Nacionalna agencija s strani prijavitelja prejela izjavo o odstopu od vloge projekta.
Tabela št. 2: Zavrnjena vloga zaradi odstopne izjave – projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ)

Številka projekta
1.

2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000057857

Predlagatelj
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

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

Razlog zavrnitve
Odstopna izjava

Obrazložitev
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/888 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU)
2018/1475 in (EU) št. 375/2014 je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov programa Evropska solidarnostna enota v letu 2022 – EAC/A10/2021 Evropska
solidarnostna enota (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za projekte
prostovoljstva, in sicer 23. 2. 2022 (2022-1).
V letu 2022 Nacionalna agencija razpolaga z 1.148.957,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore projektom v okviru ukrepa prostovoljstvo. Razpoložljiva sredstva
se v letu 2022 v skladu z razpisom dodelijo v enem postopku izbora, in sicer na prvem prijavnem roku 23. 2. 2022 (2022-1).
Nacionalna agencija je na prijavnem roku 2022-1 v okviru ukrepa prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC51-VTJ), prejela 37 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za
1.760.338,00 EUR podpore iz programa Evropska solidarnostna enota.
V skladu z 2. točko 24. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo podporo (nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic,
opredeljenih z Vodnikom.
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog projektov. Vloge projektov prostovoljstva, ki so izpolnjevale pogoje upravičenosti, so
bile dane v nadaljnji poenostavljen proces določanja višine sredstev po sistemu, kjer se ne izvaja ocena kakovosti temveč določanje višine proračunov v orodju za
izračunavanje, ki je predpisano s strani Evropske komisije. Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev je odvisen od številnih elementov. Le organizacije, ki imajo znak kakovosti
za vodilno organizacijo lahko na poenostavljen način oddajo vlogo za financiranje v okviru projektov prostovoljstva in pridobijo pravico do prejema sredstev. NA je pred
rokom iz razpisa objavila podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila,
metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za projekte prostovoljstva.
Proporcionalna dodelitev sredstev na podlagi osnovnih proračunskih postavk.
NA je določila proračun posamične oddane vloge na podlagi naslednjih kazalnikov (parametrov), ki jih določa orodje za izračunavanje/dodeljevanje proračuna:
-

celotni proračun, ki je na voljo za dodelitev
predlagane aktivnosti s strani organizacije, ki morajo biti skladne z aktivnostmi v podeljenem znaku kakovosti
najnižja in najvišja višina nepovratnih sredstev, ki je določena s strani NA
ocena vloge za znak kakovosti za vodilno organizacijo
vključitev prednostnih usmeritev v predlagane aktivnosti

Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor je na spletni seji, ki je potekala 22. 4. 2022, pregledal prejete vloge
projektov na prijavnem roku 2022-1 ter predhodno izvedene postopke, oblikoval predlog odobrenih vlog in zavrnjenih vlog ter ga posredoval direktorju.
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega odbora ter sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v
izreku tega sklepa.
Sklep je v pdf obliki pripravljen za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sklep je podpisan, ko ga digitalno podpiše zakoniti zastopnik zavoda, pri čemer se šteje, da je
bil podpisan na dan, kot izhaja iz digitalnega potrdila, in v kraju, kjer ima zavod sedež.
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.
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