STATISTIČNA ANALIZA PRIJAVNEGA ROKA V LETU 2018
Program Evropska solidarnostna enota se je v polnem obsegu začel izvajati v letu 2018. V okviru programa so prijavitelji v letu 2018 lahko prijavili projekte v
tri ukrepe, ukrep prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev, ter solidarnostnih projektov. Prijavni rok je bil le en, in sicer 16. oktobra 2018.
V letu 2018 je bilo v program Evropska solidarnostna enota predlaganih 38 projektov, ki so vključevali 55 aktivnosti, v skupni višini 518.829,60 evrov. Od
tega je bilo sprejetih 34 projektov oz. 50 aktivnosti v skupni višini 470.362,60 evrov, kar predstavlja 89 % uspešnost projektov. Odobrenih je bilo 91 %
zaprošenih sredstev.
Povprečna dotacija projekta je v ukrepu prostovoljstva 21.013,51 evrov, v ukrepu pripravništev in zaposlitev je znašala 6.679,00 evrov, v ukrepu
solidarnostnih projektov pa 6.653,38 evrov.
Tabela 1: Pregled projektov in sredstev v letu 2018 po ukrepih.
Prostovoljstvo
Število predlaganih projektov (aktivnosti)
Število odobrenih projektov (aktivnosti)1
Odstotek odobrenih projektov (aktivnosti)
Višina zaprošenih sredstev (EUR)
Višina odobrenih sredstev (EUR)
Odstotek odobrenih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev (EUR)2

1

19 (36)
17 (33)
89 % (92 %)
391.488,60
357.229,60
91 %
484.565,00

Upoštevajo se projekti, s katerimi je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.

Pripravništva in
zaposlitve
1
1
100 %
6.839,00
6.679,00
98 %
127.272,00

Solidarnostni projekti
18
16
89 %
120.502,00
106.454,00
88 %
108.585,00

SKUPAJ
38 (55)
34 (50)
89 % (91 %)
518.829,60
470.362,60
91 %
720.422,00

ANALIZA UKREPA PROSTOVOLJSTVA
Ukrep prostovoljstva je v letu 2018 omogočal prijavo projektov prostovoljstva in partnerstev za prostovoljstvo. Po odobrenem partnerstvu za
prostovoljstvo, ki ima veljavnost do konca programa, morajo prijavitelji posamezne aktivnosti prijaviti preko letnih vlog. Tako v projektih prostovoljstva kot
v letnih vlogah partnerstev za prostovoljstvo prijavitelji lahko prijavijo individualne in skupinske prostovoljske aktivnosti, v projektih prostovoljstva pa tudi
komplementarne aktivnosti. Projekt lahko vsebuje več aktivnosti, zato v nadaljevanju analiziramo prijavljene in sprejete aktivnosti.
Predlaganih je bilo 19 projektov, ki so vključevali 36 aktivnosti, zaprošali pa so za sredstva v skupni višini 391.488,60 evrov. Sprejetih je bilo 17 projektov oz.
33 aktivnosti v skupni višini 357.229,60 evrov, kar predstavlja 92 % vseh prijavljenih aktivnosti.
Zavrnjena sta bila 2 projekta, in sicer 1 zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti (organizacija je imela sprejeto partnerstvo za prostovoljstvo, zato je bila
prijava za projekt prostovoljstva zavrnjena) in 1 zaradi nedoseganja minimalnega števila točk.
Predlaganih je bilo 16 projektov prostovoljstva s 30 aktivnostmi v skupni višini 303.001,60 evrov in 3 letne vloge partnerstev za prostovoljstvo s 6
aktivnostmi v skupni višini 88.487,00 evrov. Od tega je bilo sprejetih 14 projektov prostovoljstva s 27 aktivnostmi v skupni višini 268.742,60 evrov in vse 3
letne vloge partnerstev za prostovoljstvo z vsemi 6 aktivnostmi v skupni višini 88.487,00 evrov.

Med predlaganimi 24 individualnimi prostovoljskimi aktivnostmi v višini 293.158,00 evrov jih je bilo sprejetih 22 v višini 278.205,00 evrov. Povprečna
dotacija za tovrstne aktivnosti je znašala 12.645,68 evrov.
Med predlaganimi 5 skupinskimi prostovoljskimi aktivnostmi v višini 89.737,00 evrov so bile sprejete 4 aktivnosti v višini 70.431,00 evrov. Povprečna
dotacija za tovrstne aktivnosti je znašala 17.607,75 €.
Predlaganih 7 komplementarnih aktivnosti v višini 8.593,60 evrov, ki jih je mogoče prijaviti le v okviru projektov prostovoljstva, je bilo v celoti sprejetih.
Povprečna dotacija za eno komplementarno aktivnost je znašala 1.227,66 evrov.
V letu 2018 ni bilo predlaganih aktivnosti predhodnih načrtovalnih obiskov.
Za sprejem projekta je bilo za projekte prostovoljstva potrebnih 69 točk za partnerstva za prostovoljstvo pa 79 točk.

ANALIZA UKREPA PRIPRAVNIŠTEV IN ZAPOSLITEV
V letu 2018 je bil v tem ukrepu predlagan le 1 projekt, in sicer z aktivnostjo zaposlitve.
Prijavljen projekt je zaprošal za 6.839,00 evrov, odobrena pa je bila dotacija v višini 6.679,00 evrov.
Projekt je pri ocenjevanju dosegel 75 točk.
V letu 2018 ni bilo predlaganih aktivnosti pripravništev, prav tako ni bilo prijavljenih predhodnih načrtovalnih obiskov ali komplementarnih aktivnosti.

ANALIZA UKREPA SOLIDARNOSTNIH PROJEKTOV
V letu 2018 je bilo predlaganih 18 solidarnostnih projektov v skupni višini 120.502,00 evrov. Odobrenih je bilo 16 projektov v višini 106.454,00 evrov.
Povprečna dotacija na projekt je tako znašala 6.653,38 evrov.
Za sprejem projekta je bilo potrebnih 62 točk.

