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 programa 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 solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC30-SOL),
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 solidarnostni projekti,
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 solidarnostni projekti, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – solidarnostni projekti (ESC30-SOL) v skupni vrednosti sofinanciranja 109.992,00 EUR.
Tabela št. 1: Odobrene vloge – solidarnostni projekti (ESC30-SOL)

Številka projekta

1.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000069424

2.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000071907

3.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000064260

4.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000068705

5.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000064058

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev

Zavod Moja mavrica - skupnostna podpora osebam z manj priložnostmi,
Ljubljana
Zavod Moja mavrica - skupnostna podpora osebam z manj priložnostmi,
Ljubljana
CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO,
IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT
Zveza društev Mladinski center Idrija

Skupaj v skupnosti

92

7.644,00

Skupnostna podpora mladih mladim

92

7.644,00

Polet s knjigo

91

7.644,00

Se dabimo kar tam

90

7.644,00

Društvo Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Litija in Šmartno

Joga za face 2

89

7.644,00

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

Odobrena
višina
nepovratnih
sredstev

6.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000053758

Tehno park Celje

REcept - trajnost po mojem okusu

88

5.318,00

7.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000062412

Can Youth be G-R-E-T-A?

87

6.000,00

8.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000068957

Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in
mladinske dejavnosti
DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK

Družinski koledar

87

7.644,00

9.

2022-1-SI02-ESC30-SOL-000070226

MLADINSKO DRUŠTVO ROGATEC

Trajna raba oblačil - Staro zame, novo zate

87

1.000,00

10. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000059715

DRUŠTVO KREATIVNE MLADINE

84

6.000,00

11. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000070970

Društvo za vsestranski razvoj vasi Smokvica Figaruola

Gradimo mostove med Prekmurjem in Belo
krajino
Obujanje kulturne dediščine v Slovenski Istri

81

2.000,00

12. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000066773

Škofijska Karitas Celje

Piškotek posebne sorte

79

6.548,00

13. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000069142

Društvo SMC Maribor

Green is IN!

79

7.644,00

14. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000071172

Zavod Sobivanje ob gozdu Vojnik

Moja zgodba za lepši jutri

78

7.644,00

15. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000064898

Društvo Parada ponosa

73

8.330,00

16. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000071978

Društvo mladinski ceh

LGBTIQ+ mladi za LGBTIQ+ mlade:
Zavzamimo svoj prostor, uresničimo svoje
ideje!
Lokalni večeri SKG

73

6.000,00

17. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000066861

DRUŠTVO LOJTRA DRUŠTVO ZA OSEBNI IN POKLICNI RAZVOJ MLADIH

Kolesarjenje za skupnost

72

SKUPAJ

7.644,00
109.992,00

2. člen
Na tem prijavnem roku ni vlog – solidarnostni projekti (ESC30-SOL) - uvrščenih na rezervno listo.

3.

člen

Vloge v Tabeli št. 2 – solidarnostni projekti (ESC30-SOL) so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu ESE 2022 in Vodniku za prijavitelje, in sicer zaradi omejitve
sredstev na prijavnem roku ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50 % vsakega ocenjevanega kriterija).

Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk – solidarnostni projekti (ESC30-SOL)

Številka projekta

Predlagatelj

Naslov projekta

Ocena

RAZLOG ZAVRNITVE

1. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000080718

Zavod zaliv želja, dobrodelna organizacija

Zadnje želje

71

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

2. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000066945

Prijatelj Pomočnik

68

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Od besed k dejanjem: vpliv na okolje

67

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

Aktiven SAM

65

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

5. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000061686

Zavod za kvalitetno preživljanje časa
Galerija ljudi
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI
CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO
SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO
DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN
OZAVEŠČANJE - SVETOVNI MOLITVENI DAN
SLOVENIJA
DRUŠTVO KREATIVNE MLADINE

62

Nedoseganje min. zahtevanega št. točk.

6. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000056767

Nadškofijska karitas Maribor

Dnevna soba in informacijska točka za
mlade kreativce
Prevzemanje donirana hrana

60

Omejitev sredstev na prijavnem roku.

3. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000069592

4. 2022-1-SI02-ESC30-SOL-000062303

4.

člen

Na tem prijavnem roku ni zavrnjenih vlog – solidarnostni projekti (ESC30-SOL) - zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril upravičenosti.

5.

člen

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

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 solidarnostne
projekte, in sicer 23. 2. 2022 (2022-1).
V letu 2022 Nacionalna agencija razpolaga s 191.833,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore projektom v okviru ukrepa solidarnostni projekti. Razpoložljiva
sredstva se v letu 2022 v skladu z razpisom dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 23. 2. 2022 (2022-1), tudi v postopkih na drugem prijavnem
roku 4. 10. 2022 (2022-2).
Nacionalna agencija je na prijavnem roku 2022-1 v okviru ukrepa solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC30-SOL), prejela 23 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za
151.771,00 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 in izvedla vrednotenje prejetih vlog projektov.
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) je bila 72 točk.
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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