
Erasmus+: Mladi v akciji 



Splošni okvir 
Uresničevanju strategije 2020: EU postane pametno, 

trajnostno in vključujoče gospodarstvo. 

IZZIVI 
Nezaposlenost mladih, 

pridobivanje kompetenc za 
vstop na trg dela. 

Razvoj socialnega kapitala mladih, 
opolnomočenje in sposobnost 

vključevanja v družbo – 
participacija. 

Profesionalizacija 
mladinskega dela. 

Povezovanje področji za 
vseživljenjsko učenje. 

Šport za vse za zmanjševanje soc. in 
ekon. učinkov neaktivnosti. 



Pomembne značilnosti 

Priznavanje in potrjevanje veščin in kvalifikacij 

Razširjanje in uporaba rezultatov 

Večjezičnost 

Enakost in vključevanje 

Zaščita in varnost udeležencev 



Upravičene države 

 

PROGRAMSKE DRŽAVE: EU, EEC, Makedonija, Turčija, 
Švica 

PARTNERSKE DRŽAVE: 

• Države soseščine: vzhodni Balkan, vzhodna Evropa in 
Kavkaz, Mediteranske države 

• Ostale partnerske države 

 



Struktura programa 
KLJUČNI UKREP 1 
– Učna mobilnost 
posameznikov 

KLJUČNI UKREP 2  
– Sodelovanje za 
inovacije in dobre 
prakse 

KLJUČNI UKREP 3  
– Reforma politik 
 

Jean 
Monnet  

Šport 

Mobilnostni projekti 
(izmenjave, EVS, 
usposabljanja) 

Strateška partnerstva 
(transnacionalne 
mladinske pobude) 

Študije, statistike, 
pregledi 

Obsežni projekti EVS 
(centralizirano) 

Koalicije znanja  Pobude prihodnosti 

Skupni študijski 
programi 

Koalicije sektorskih 
spretnosti 

Podpora evropskim 
političnim orodjem 

Jamstvena shema 
posojil za študij 

Platforme IT Sodelovanje z 
mednarodnimi org. 

Krepitev zmogljivosti 
(centralizirano) 

Dialog na področju 
politik 



Specifični cilji na področju mladine 

• Izboljšati ključne kompetence in sposobnosti mladih, kot 
tudi promoviranje participacije, aktivnega državljanstva, 
medkulturnega dialoga, socialne vključenosti, 
solidarnosti... preko okrepljenih povezav med področjem 
mladine in trgom dela. 

• Spodbuditi kvalitetne izboljšave v mladinskem delu z 
okrepljenim sodelovanjem med organizacijami na področju 
mladine in ostalimi sektorji, tudi trgom dela. 

• Podpirati politične reforme na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni s strokovno podprtimi raziskavami, tudi 
priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja. 

• Okrepiti mednarodno dimenzijo mladinskih dejavnosti in 
vlogo mladinskih delavcev ter organizacij. 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 
KLJUČNI UKREP 1 
– Učna mobilnost 
posameznikov 

KLJUČNI UKREP 2  
– Sodelovanje za 
inovacije in dobre 
prakse 

KLJUČNI UKREP 3  
– Reforma politik 
 

Jean 
Monnet  

Šport 

Mobilnostni projekti 
(izmenjave, EVS, 
usposabljanja) 

Strateška partnerstva 
(transnacionalne 
mladinske pobude) 

Študije, statistike, 
pregledi 

Obsežni projekti EVS 
(centralizirano) 

Koalicije znanja  Pobude prihodnosti 

Skupni študijski 
programi 

Koalicije sektorskih 
spretnosti 

Podpora evropskim 
političnim orodjem 

Jamstvena shema 
posojil za študij 

Platforme IT Sodelovanje z 
mednarodnimi org. 

Krepitev zmogljivosti 
(centralizirano) 

Dialog na področju 
politik 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Nameni: 
• Pridobivanje kompetenc za osebni razvoj in zaposljivost na 

evropskem trgu dela. 
• Strokovni razvoj mladinskih delavcev in osebja. 
• Dvigniti raven kompetenc tujega jezika za udeležence. 
• Razumevanje drugih kultur in držav. 
• Dvig kapacitet, privlačnosti in mednarodne dimenzije 

vključenih organizacij. 
• Okrepiti sinergije in prenos med formalnim, neformalnim, 

poklicnim izobraževanjem ter zaposlovanjem in 
podjetništvom. 

• Zagotoviti priznavanje pridobljenih kompetenc v tujini. 
 
 
 
 

 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

 

Pričakovani določeni učinki na 
 

 

 

 

 

Mlade udeležence in 
prostovoljce 

Mladinske delavce in 
osebje 

Organizacije in 
politike 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Upravičene organizacije 
 

• Nepridobitna/nevladna organizacija 
• Evropska mladinska nevladna organizacija 
• Socialno podjetje 
• Javni organ na lokalni ravni 
• Priložnostna skupina mladih  
Tudi: 
• Javni organ na regionalni in nacionalni ravni 
• Organizacije regijskih povezav 
• Evropske povezave medobmočnega sodelovanja 
• Podjetja s aktivnostmi korporativne družbene odgovornosti - 

CSR  
 

 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Splošna merila upravičenosti 
 

Prijavitelji: vsakršna organizacija iz programskih držav 

Število in profil organizacij – min 2 organizaciji (SE, HO):  

• Aktivnosti s programskimi državami 

• Aktivnosti s sosedskimi partnerskimi državami – min. ena 
programska in ena partnerska 

Trajanje projekta: 3 – 24 mesecev 

Kje prijaviti: v NA iz države od koder prihaja prijavitelj 

 

 

 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Mladinske izmenjave – Dodatna merila upravičenosti 
 

Trajanje aktivnosti: 5 – 21 dni brez potovanja 

Kraj izvajanja: v državi ene od sodelujočih organizacij 

Upravičeni udeleženci: 13 – 30 let  

Št. udeležencev: 16 – 60 udeležencev brez mladinskih  
        voditeljev – min. 4 mladi na skupino 

Nadaljevalni pripravljalni obisk: 2 dneva max. 2 udeleženca 

 

 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

EVS – Dodatna merila upravičenosti 
 

Akreditiranost organizacij na dan prijavnega roka. 
Trajanje aktivnosti: 
• 2 – 12 mesecev 
• 2 tedna – 12 mesecev (min. 10 prostovoljcev ali za mlade z manj 

priložnostmi) 
Kraj izvajanja:  
• Prostovoljci iz programskih držav v programskih ali sosedskih part. 

državah 
• Prostovoljci iz sosedskih partnerskih držav le v programskih državah 
Upravičeni udeleženci: 17-30 let 
Št. udeležencev: max. 30 prostovoljcev 
Nadaljevalni pripravljalni obisk: 2 dneva max. 2 udeleženca 
 
 
 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Mobilnost mladinskih delavcev – Dodatna merila 
upravičenosti 

 

Trajanje aktivnosti: 2 dneva – 2 mesecev brez potovanja 

Kraj izvajanja: v državi ene od sodelujočih organizacij 

Upravičeni udeleženci: ni starostne omejitve 

Št. udeležencev: do 50 udeležencev z mladinskimi voditelji, 
trenerji idr. 

 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Finančna pravila (stroški na enoto) 
 

 Mladinske  
izmenjave  

EVS 
Mobilnost mladinskih 

delavcev 

Potni stroški Potni stroški Potni stroški 

Stroški organizacije Stroški organizacije Stroški organizacije 

Posebne potrebe Individualna podpora Posebne potrebe 

Izredni stroški Jezikovna podpora Izredni stroški 

Posebne potrebe 

Izredni stroški 



Ključni Ukrep 1 – Učna mobilnost 

Finančna pravila - potni stroški na udeleženca 

 Razdalja 
Mladinske 
izmenjave 

EVS 
Mobilnost 
mladinskih 
delavcev 

10 – 99 KM 20 eur / / 

100 – 499 KM 80 eur 180 eur 180 eur 

500 -1999 KM 170 eur 275 eur 275 eur 

2000 – 2999 KM 270 eur 360 eur 360 eur 

3000 – 3999 KM 400 eur 530 eur 530 eur 

4000 – 7999 KM 620 eur 820 eur 820 eur 

8000 – 19999 KM 830 eur 1.100 eur 1.100 eur 



Ključni Ukrep 2 – Strateška partnerstva 
KLJUČNI UKREP 1 
– Učna mobilnost 
posameznikov 

KLJUČNI UKREP 2  
– Sodelovanje za 
inovacije in dobre 
prakse 

KLJUČNI UKREP 3  
– Reforma politik 
 

Jean 
Monnet  

Šport 

Mobilnostni projekti 
(izmenjave, EVS, 
usposabljanja) 

Strateška partnerstva 
(transnacionalne 
mladinske pobude) 

Študije, statistike, 
pregledi 

Obsežni projekti EVS 
(centralizirano) 

Koalicije znanja  Pobude prihodnosti 

Skupni študijski 
programi 

Koalicije sektorskih 
spretnosti 

Podpora evropskim 
političnim orodjem 

Jamstvena shema 
posojil za študij 

Platforme IT Sodelovanje z 
mednarodnimi org. 

Krepitev zmogljivosti 
(centralizirano) 

Dialog na področju 
politik 



Ključni Ukrep 2 – Strateška partnerstva 

   Podpora razvoju, prenosu, in/ali implementaciji 
inovativnih praks na ravni organizacije ter lokalni, 

regionalni, nacionalni ali evropski ravni. 

 

 
V sektorju mladine Med sektorji 



Ključni Ukrep 2 – Strateška partnerstva 

Merila upravičenosti 
 

Prijavitelji: vsakršna organizacija iz programskih držav 

Število in profil organizacij: min. 2 org iz dveh različnih držav 

Trajanje projekta: 6 mesecev – 2 let 

Kje prijaviti: v NA iz države od koder prihaja prijavitelj 

 

  Sodelujejo lahko tudi org. iz partnerskih držav v kolikor se 
zaradi njihovega sodelovanja  

ustvarja bistvena dodana vrednost! 

 

 

 



Ključni Ukrep 2 – Strateška partnerstva 

Finančna pravila (stroški na enoto in % dej. uprav. str.) 

 

Skupaj največ 150.000 € na leto (12.500 € na mesec) 

Osnovno za vse Dodatno 
Opcijsko v primeru 

usposabljanj v okviru 
projekta 

Menedžment projekta in 
implementacije 

Produkti intelektualne 
lastnine 

Potni stroški 

Potni stroški (srečanja)  Dogodki za razširjanje Individualna podpora 

Stroški bivanja (srečanja)  Izredni stroški Jezikovna podpora 

Posebne potrebe 



Ključni Ukrep 3 – Reforma politik 
KLJUČNI UKREP 1 
– Učna mobilnost 
posameznikov 

KLJUČNI UKREP 2  
– Sodelovanje za 
inovacije in dobre 
prakse 

KLJUČNI UKREP 3  
– Reforma politik 
 

Jean 
Monnet  

Šport 

Mobilnostni projekti 
(izmenjave, EVS, 
usposabljanja) 

Strateška partnerstva 
(transnacionalne 
mladinske pobude) 

Študije, statistike, 
pregledi 

Obsežni projekti EVS 
(centralizirano) 

Koalicije znanja  Pobude prihodnosti 

Skupni študijski 
programi 

Koalicije sektorskih 
spretnosti 

Podpora evropskim 
političnim orodjem 

Jamstvena shema 
posojil za študij 

Platforme IT Sodelovanje z 
mednarodnimi org. 

Krepitev zmogljivosti 
(centralizirano) 

Dialog na področju 
politik 



Ključni Ukrep 3 – Reforma politik 

Dialog na področju politik – Strukturirani dialog 
 

    Razprave in oblikovanje predlogov ukrepov med 
mladimi in oblikovalci politik. Dialog je načrtovan in 

omogoča vplivanje mladih na oblikovanje politik. 
Omogoča aktivno participacijo mladih v 

demokratičnem okolju v Evropi. 

 
Prvi cikel: zaposlovanje mladih (1. 1. 2010 - 30. 6. 2011) Španija, Belgija in Madžarska. 

Drugi cikel: participacije mladih (1. 7. 2011 - 31. 12. 2012) Poljska, Danska in Ciper. 

Tretji cikel: socialna vključenosti mladih (1. 1. 2013 - 30. 6. 2014) Irska, Litva in Grčija. 
…. 

 

 



Ključni Ukrep 3 – Reforma politik 

Dialog na področju politik – Strukturirani dialog –  

Merila upravičenosti 
 

Upravičene organizacije: 

• Nepridobitna/nevladna organizacija 

• Evropska mladinska nevladna organizacija 

• Javni organ na lokalni ravni 

Prijavitelj: vsakršna organizacija iz programskih držav 

Število in profil organizacij: min. 2 org. za mednarodna srečanja 

Upravičeni udeleženci:  mladi 13 – 30 let, odločevalci ne glede na 
leta 

 

 



Ključni Ukrep 3 – Reforma politik 

Dialog na področju politik – Strukturirani dialog –  

Merila upravičenosti 
 

Št. udeležencev: min. 30 mladih 

Kraj izvajanja: v državi prijavitelja 

Trajanje projekta: 3 – 24 mesecev 

Kje prijaviti: v NA iz države od koder prihaja prijavitelj 

 



Ključni Ukrep 3 – Reforma politik 

Dialog na področju politik – Strukturirani dialog – 
Finančna pravila (stroški na enoto) 

 

 

 Potni stroški (enake razdalje in zneski kot pri mladinskih izmenjavah) 

Stroški organizacije 

Posebne potrebe 

Izredni stroški 



Prijavni roki v letu 2014 

 

 

 

 

Ključni ukrep 1 Ključni ukrep  2 Ključni ukrep  3 

 17. marec 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 17. 6. 2014 - 31. 12. 2014) 

 30. april 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 1. 8. 2014 - 28. 2. 2015) 

 30. april 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 1. 8. 2014 - 28. 2. 2015) 

 30. april 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 1. 8. 2014 - 28. 2. 2015) 

 1. oktober 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015) 

 1. oktober 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 1. 2. 2015 - 30. 9. 2015) 

 1. oktober 2014 do 12. ure 
 (začetek projekta v času  
 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015) 



www.mva.si 

Regijske predstavitve – SPLOŠNO o programu: 

• 6. februarja 2014 ob 11.00 uri v Mariboru (MISC INFOPEKA) 

• 12. februarja 2014 ob 10.00 uri v Ljubljani (Slovenijales) 

• 13. februarja 2014 ob 11.00 uri v Kopru (Središče Rotunda) 

 

Delavnice za izpolnjevanje prošenj 18. februarja 2014 (Ljubljana, 
Slovenijales, velika dvorana): 

• 9.00 – 11.00 za prijavitelje mladinskih izmenjav 

• 11.00 – 13.30 za prijavitelje EVS 

• 14.00 – 16.00 za mobilnost mladinskih delavcev 

 

 

http://www.mva.si/

