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izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo) 
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§ EECA: Eastern Europe and Caucasus (Vzhodna Evropa in Kavkaz) 

§ ENGO: Body active at European level in the youth field (Organizacija, dejavna na 
področju mladine na evropski ravni) 

§ EP: European Parliament (Evropski parlament) 

§ EU: European Union (Evropska unija) 

§ EVS: European Voluntary Service (Evropska prostovoljna služba) 

§ FR: Financial Regulation (Finančna uredba) 

§ HO: Host Organisation (gostiteljska organizacija) 

§ MEDA: Mediterranean Partner Countries (sredozemske partnerske države) 

§ NA: National Agency (nacionalna agencija) 

§ OMC: Open Method of Coordination (Odprta metoda usklajevanja) 

§ RC: Resource Centre (podporni center) 

§ SALTO: Support, Advanced Learning and Training Opportunities (Podpora ter 
priložnosti za napredno učenje in usposabljanje) 

§ SEE: South East Europe (Jugovzhodna Evropa) 

§ SO: Sending Organisation (pošiljajoča organizacija) 

§ TCP: Training and Cooperation Plan (načrt usposabljanj in sodelovanja) 

§ YiA: Youth in Action Programme (program Mladi v akciji)





                  
 

 

Del A – Splošne informacije o programu Mladi v akciji 

________________________________________________________________________
_____

UVOD 

Mladi v akciji je program Evropske unije za mlade. Njegov namen je spodbuditi občutek evropskega državljanstva, 
solidarnosti in strpnosti med mladimi Evropejci in Evropejkami ter jih vključiti v oblikovanje prihodnosti Unije. 
Program spodbuja mobilnost znotraj in preko meja EU, neformalno učenje in medkulturni dialog ter vključevanje 
vseh mladih ne glede na njihovo izobraževalno, družbeno in kulturno ozadje: Mladi v akciji je program za vse! 
 
Za finančno podporo iz programa predlagatelji vsako leto prijavijo na tisoče projektov, namen izbirnega postopka 
pa je podpreti najboljše.  
 
Izbirni postopek poteka na različne načine – odvisno od posamezne Akcije programa: 
 
§ za večino akcij velja ta vodnik kot stalen razpis za zbiranje predlogov; 
§ za nekatere akcije so objavljeni posebni razpisi – te akcije so v tem Vodniku le omenjene. 
 
Vodnik predstavlja orodje za vse, ki se želijo vključiti v program Mladi v akciji - 'udeležence' oz. mlade in 
mladinske delavce ali 'predlagatelje' oz. tiste, ki zastopajo udeležence in oddajo prijave (prošnje za dotacijo). 
 
Čeprav smo si prizadevali za to, da bi bil Vodnik po programu kar se da popoln, naj vas spomnimo, da se lahko 
po pomoč obrnete tudi na številne druge vire, ki so prav tako navedeni v Vodniku. 
 

Kako brati Vodnik po programu 
 
Vodnik po programu je sestavljen iz treh delov: 
 
§ Del A predstavlja uvod v program in njegove splošne cilje. Opredeljuje tudi sodelujoče države ter prednostne 

naloge in poglavitne značilnosti, pomembne za vse podprte aktivnosti. Namenjen je vsem, ki želijo dobiti 
pregled nad celotnim programom. 

 
§ Del B ponuja informacije o različnih akcijah in podakcijah programa, ki jih pokriva Vodnik, in je namenjen 

predvsem tistim, ki jih zanima podrobnejša tipologija projektov, ki jih program podpira. 
 
§ Del C ponuja podrobne informacije o prijavnih postopkih in rokih, izbirnih postopkih ter finančnih in zakonskih 

predpisih. Namenjen je vsem, ki želijo oddati predlog projekta v okviru programa Mladi v akciji.  
 
Poleg tega Vodnik vključuje naslednje priloge: 
 
§ Priloga 1: Slovarček ključnih pojmov. Ti ključni pojmi so v Vodniku označeni ležeče.  
§ Priloga 2: Kontaktni podatki struktur in partnerjev programa Mladi v akciji 
§ Priloga 3: Uporabne reference  
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________________________________________________________________________
_____ 

DEL A – SPLOŠNE INFORMACIJE O  
PROGRAMU MLADI V AKCIJI 

S Sklepom št. 1719/2006/EC z dne 15. novembra 20061 sta Evropski parlament in Svet sprejela program Mladi v 
akciji za obdobje 2007–2013 in s tem postavila pravni okvir podpore aktivnosti na področju neformalnega učenja 
za mlade.  
 
Program Mladi v akciji si na evropski ravni prizadeva odgovoriti na potrebe mladih od najstniških let do praga 
odraslosti. Pomembno prispeva k pridobivanju kompetenc in tako predstavlja kjučni instrument na področju 
priložnosti za neformalno in priložnostno učenje mladih z evropsko razsežnostjo. Prispeva k doseganju ciljev, 
zastavljenih v posodobljeni Lizbonski strategiji2 ter Evropskem mladinskem paktu3. Kot pomemben instrument za 
krepitev aktivnega državljanstva podpira tudi Okvir evropskega sodelovanja na področju mladine4 in Načrt D 
Evropske komisije za demokracijo, dialog in debato5. 
 
Program Mladi v akciji je zasnovan na izkušnjah predhodnih programov Mladi za Evropo (l989-1999), Evropska 
prostovoljna služba (1996-1999) in MLADINA (2000-2006). Sprejet je bil po obsežnih posvetovanjih z različnimi 
deležniki na področju mladine. Leta 2003 je bila izvedena vmesna evalvacija programa MLADINA, pri kateri so 
sodelovali številni strokovnjaki, deležniki in posamezniki, vključeni v program. Pri sestavljanju programa Mladi v 
akciji je bila prav tako izvedena tudi predhodna (ex ante) evalvacija.  

 

 
Izvajanje programa Mladi v akciji kot ga določa ta Vodnik (ter dodatni razpisi za zbiranje predlogov) bo potekalo 
pod naslednjimi pogoji: 
 
§ sprejetje letnega delovnega načrta Komisije za izvajanje programa Mladi v akciji po posredovanju le-tega 

Programskemu odboru; 
§ sprejetje potrebnih proračunskih sredstev za program Mladi v akciji v okviru letnega proračuna Evropske 

unije s strani Evropskega parlamenta in Sveta. 
 

                                                   
1 OJ L 327 z dne 24. novembra 2006, str. 30-44. 
2 Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Nov začetek za Lizbonsko strategijo , COM (2005) 24 z dne 
2. februarja 2005. 
3 Priloga 1 k Sklepom Predsedstva Evropskega sveta, Bruselj, 22. in 23. marec 2005. 
4 Resolucija Sveta (2002/C 168/02) z dne 27. junija 2002 o okviru evropskega sodelovanja na področju mladine, OJ C 168 z dne 
13/7/2002, str. 2-5. 
5 COM (2005) 494 final z dne 13. oktobra 2005. 
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Del A – Kakšni so cilji, prednostne naloge in pomembne značilnosti programa?  

________________________________________________________________________
_____

1. Kakšni so cilji, prednostne naloge in pomembne 
značilnosti programa Mladi v akciji? 

Cilji 
 
Splošni cilji, navedeni v pravni podlagi programa Mladi v akciji, so: 
 

• spodbujati aktivno državljanstvo mladih na splošno in še posebej evropsko državljanstvo;  
• razvijati solidarnost in spodbujati strpnost med mladimi, zlasti da bi tako okrepili družbeno povezanost v 

Evropski uniji; 
• krepiti medsebojno razumevanje mladih v različnih državah; 
• prispevati k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij civilne 

družbe na področju mladine; 
• spodbujati evropsko sodelovanje na področju mladine. 

 

Prednostne naloge 
Ti splošni cilji se izvajajo na ravni projektov ob upoštevanju naslednjih stalnih in letnih prednostnih nalog. 

Stalne prednostne naloge 

Evropsko državljanstvo 
Prednostna naloga programa Mladi v akciji je mlade ozavestiti, da so evropski državljani. Cilj je spodbujati mlade 
k razmišljanju o evropskih temah in jih vključiti v razprave o gradnji in prihodnosti Evropske unije. Na tej podlagi 
morajo imeti projekti močno evropsko razsežnost in spodbujati razmišljanje o nastajajoči evropski družbi in njenih 
vrednotah. 
 
Evropska dimenzija je širok pojem. Zato mora program Mladi v akciji mladim ponuditi priložnost za opredeljevanje 
skupnih vrednot z mladimi iz drugih držav kljub kulturnim razlikam.  
 
Projekti morajo mlade spodbujati k razmišljanju o poglavitnih značilnostih evropske družbe, predvsem pa jih 
spodbujati k prevzemanju aktivnih vlog v njihovih skupnostih. Da bi se počutili evropsko, se morajo mladi 
zavedati dejstva, da je njihova vloga pri izgradnji današnje in jutrišnje Evrope pomembna. Zato mora projekt z 
evropsko dimenzijo Evropo ne le ‘raziskovati’, temveč jo predvsem graditi. 

Participacija mladih 
Poglavitna prednostna naloga programa Mladi v akciji je sodelovanje mladih v vsakodnevnem življenju. Splošni cilj 
v zvezi s sodelovanjem je spodbuditi mlade, da kot državljani prevzamejo aktivno vlogo. Participacija zajema 
naslednje razsežnosti, ki jih določa resolucija Sveta o skupnih ciljih na področju sodelovanja in informiranosti 
mladih6: 
 

• povečati sodelovanje mladih v civilnem življenju njihove skupnosti; 
• povečati sodelovanje mladih v sistemu predstavniške demokracije;  
• omogočiti večjo podporo različnim oblikam učenja za participacijo.  

 
Projekti, podprti v okviru programa Mladi v akciji, morajo te tri razsežnosti odražati z uporabo participativnih 
pristopov kot pedagoškega načela pri izvajanju projekta.  
 
V naslednjih točkah so poudarjena poglavitna načela participativnih pristopov v projektih Mladi v akciji: 
  
§ nudenje prostora za interakcijo udeležencev in preprečevanje pasivnega poslušanja; 
§ spoštovanje znanj in spretnosti posameznika; 
§ zagotavljanje vplivanja na odločitve v projektu, ne le vključenost kot taka; 
§ participacija je tako učni proces kot tudi rezultat; 
§ pristop in odnos sta pomembnejša od posameznih sklopov tehničnih spretnosti. 

 

                                                   
6 Resolucija Sveta (2003/C 295/04) z dne 25. novembra 2003, UL C 295, 5.12.2004, str. 6–8.  
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________________________________________________________________________
_____Pri participativnih pristopih so v ospredju vedenjska načela. Ta vključujejo: 

 
§ obračanje tradicionalnih vlog zunanjih ‘strokovnjakov’ (obratno zaporedje pri učenju – od razločevanja do 

krepitve vlog in moči); 
§ spodbujanje mladih k lastni analizi (predajanje besede mladim); 
§ samokritičnost moderatorjev; 
§ izmenjava idej in informacij. 
 
Participativne tehnike niso le orodja. Participativni pristop je tudi miselna naravnanost, odnos.  
 
V širšem smislu je ta prednostna naloga poglavitna metoda, ki bo mladim omogočila aktivno sodelovanje v vseh 
fazah razvoja projektov Mladi v akciji. Z drugimi besedami: z mladimi se je treba posvetovati in jih vključiti v 
postopek sprejemanja odločitev, ki vplivajo na njihove projekte.  
 
Poleg tega program Mladi v akciji mlade spodbuja k vključevanju v projekte, ki na splošno pozitivno vplivajo na 
skupnost. 

Kulturna raznolikost  
Spoštovanje kulturne raznolikosti je skupaj z bojem proti rasizmu in ksenofobiji prednostna naloga programa 
Mladi v akciji. Program si s spodbujanjem skupnih dejavnosti mladih različnih kulturnih, etničnih in verskih 
pripadnosti prizadeva razvijati njihovo medkulturno učenje. 
 
Na ravni razvoja in izvajanja projektov to pomeni, da se bodo mladi, ki sodelujejo v projektu, morali zavedati 
njegove medkulturne razsežnosti. Projekt mora spodbujati zavest in razmišljanje o različnih vrednotah. Mlade je 
treba spodbujati k spoštljivemu in rahločutnemu obravnavanju stališč, ki vodijo v neenakost ali diskriminacijo. Pri 
izvajanju projektov se morajo uporabljati medkulturne metode dela, ki bodo udeležencem projekta omogočale 
enakopravno sodelovanje. 

Vključevanje mladih z manj priložnostmi 
Pomembna prednostna naloga Evropske unije je omogočiti dostop do programa Mladi v akciji vsem mladim, 
vključno s tistimi z manj priložnostmi.  
 
Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi enega ali več izmed 
spodaj naštetih položajev ali ovir. V določenih kontekstih lahko ti položaji oz. ovire mladim onemogočajo učinkovit 
dostop do formalnega in neformalnega izobraževanja, transnacionalne mobilnosti in participacije, aktivnega 
državljanstva, krepitve njihove vloge in moči ter vključevanja v družbo na splošno.  
 
§ Socialne ovire: mladi, ki se srečujejo z diskriminacijo zaradi spola, etnične ali verske pripadnosti, spolne 

usmerjenosti, invalidnosti ipd.; mladi z omejenimi socialnimi veščinami ali nesocialnim ali rizičnim spolnim 
vedenjem; mladi v negotovih položajih; (bivši) prestopniki, (bivši) odvisniki od drog ali alkohola; mladi starši 
in/ali starši samohranilci; sirote; mladi iz ločenih družin. 

 
§ Ekonomske ovire: mladi z nizkim življenjskim standardom, nizkimi dohodki, odvisni od socialne podpore; dlje 

časa nezaposleni ali revni; mladi brezdomci, mladi z dolgovi ali finančnimi težavami. 
 
§ Invalidnost: mladi z mentalnimi (intelektualnimi, miselnimi, učnimi), fizičnimi, čutnimi ali drugimi težavami. 
 
§ Učne težave: mladi z učnimi težavami; mladi, ki so zgodaj opustili šolanje ali izpadli iz sistema izobraževanja; 

nizko kvalificirane osebe; mladi s slabim učnim uspehom. 
 
§ Kulturne razlike: mladi priseljenci ali begunci ali potomci priseljenskih ali begunskih družin; mladi pripadniki 

nacionalnih ali etničnih manjšin; mladi s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju. 
 
§ Zdravstvene težave: mladi s kroničnimi zdravstvenimi težavami, težkimi boleznimi ali psihiatričnimi stanji; 

mladi z mentalnimi zdravstvenimi težavami. 
 
§ Geografske ovire: mladi iz odmaknjenih ali ruralnih območij; mladi, ki živijo na majhnih otokih ali obrobnih 

regij; mladi iz težavnih urbanih četrti; mladi iz manj razvitih območij (omejen javni prevoz, slabe prometne 
povezave, zapuščene vasi).  

 
Skupine mladih in mladinske organizacije morajo ustrezno ukrepati v izogib izključevanju posebnih 
ciljnih skupin. Seveda pa je mogoče tudi, da se mladi nahajajo v slabšem položaju v primerjavi s 
svojimi vrstniki v regiji, ne pa tudi s svojimi vrstniki iz katere druge regije.  
 
Program Mladi v akciji je namenjen vsem in treba si je prizadevati za vključitev mladih s posebnimi potrebami. 
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________________________________________________________________________
_____ 

Poleg tega, da je dostopen za vse, pa je program Mladi v akciji tudi orodje za spodbujanje vključevanja v družbo, 
aktivnega državljanstva in zaposljivosti mladih z manj priložnostmi ter na splošno prispeva k družbenemu 
povezovanju. 
 
Za program Mladi v akciji je bila oblikovana tudi Strategija vključevanja kot skupni okvir za podporo 
prizadevanjem in akcijam, s katerimi si Komisija, države članice, Izvajalska in nacionalne agencije prizadevajo, da 
bi bilo vključevanje ena od prednostnih nalog njihovega dela.  

Letne prednostne naloge 
Poleg predhodno omenjenih stalnih prednostnih nalog se lahko za program Mladi v akciji določijo tudi letne 
prednostne naloge, ki so sproti objavljene na spletnih straneh Komisije, Izvajalske agencije in nacionalnih agencij. 
 
Prednostne naloge v letu 2007 so bile sledeče: 
 
§ Evropsko leto enakih priložnosti za vse, 
§ izboljšanje zdravja mladih. 
 
Za leto 2008 veljajo naslednje prednostne naloge: 
 
§ Evropsko leto medkulturnega dialoga,  
§ boj proti nasilju nad ženskami,  
§ šport kot orodje za spodbujanje aktivnega državljanstva in vključevanje mladih v družbo, 
§ promocija zdravega življenjskega stila s pomočjo fizičnih aktivnosti vključno s športom, 
§ priprava na Evropsko leto inovativnosti in ustvarjalnosti 2009 ter volitve v Evropski parlament. 

Pomembne značilnosti programa Mladi v akciji 
Naslednje značilnosti programa zahtevajo posebno pozornost. Nekatere so podrobneje predstavljene na spletni 
strani Komisije. 

Neformalno učenje  
Program Mladi v akciji daje mladim pomembne priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti. Zato je 
ključni instrument neformalnega in priložnostnega učenja evropskih razsežnosti. 
 
Neformalno učenje se nanaša na učenje, ki poteka izven okvirov formalnih učnih načrtov. Aktivnosti neformalnega 
učenja vključujejo osebe na prostovoljni osnovi in so skrbno načrtovane z namenom spodbujanja osebnega in 
socialnega razvoja udeležencev. 
 
Priložnostno učenje se nanaša na učenje v okviru vsakodnevnih aktivnosti, pri delu, v družini, prostočasnih 
dejavnostih ipd. Gre predvsem za učenje z delom. Na področju mladine se priložnostno učenje dogaja v 
mladinskih pobudah in prostočasnih aktivnostih, v skupinah vrstnikov ter prostovoljnih aktivnostih ipd. 
 
Neformalno in priložnostno učenje mladim omogoča pridobitev temeljnih sposobnosti ter prispeva k njihovemu 
osebnemu razvoju, družbenemu vključevanju in aktivnemu državljanstvu ter tako izboljša njihove možnosti za 
zaposlitev. Učne aktivnosti na področju mladine zagotavljajo znatno dodano vrednost tako za mlade same kot tudi 
za gospodarstvo in družbo na splošno.  
 
Neformalne in priložnostne učne aktivnosti v okviru programa Mladi v akciji dopolnjujejo formalni sistem 
izobraževanja in usposabljanja. Spodbujajo sodelovanje in so usmerjene k učencu, izvajajo se prostovoljno in so 
tako tesno povezane s potrebami, željami in zanimanji mladih. Take aktivnosti predstavljajo dodaten vir učenja in 
pot do formalnega izobraževanja in usposabljanja, zato so pomembne zlasti za mlade z manj priložnostmi. 
 
Pri opredeljevanju in evalvaciji kakovosti mobilnosti in neformalnega učenja v programu Mladi v akciji je 
upoštevan osnutek smernic Evropske listine kakovosti za mobilnost. To se kaže zlasti v merilih za dodelitev pri 
različnih akcijah in podakcijah, podpori Komisije in nacionalnih agencij ciljnim skupinam programa, opredelitvi 
pravic in obveznosti Evropske prostovoljne službe in nenazadnje na poudarku na priznavanju neformalnega 
učenja. 
. 
 
Projekti, ki jih financira program Mladi v akciji, morajo spoštovati načela neformalnega učenja. To so:  
 
§ učenje v neformalnem učenju ima svoj namen in je prostovoljno; 
§ izobraževanje poteka v različnih okoljih in razmerah, kjer usposabljanje in učenje ni nujno edina ali glavna 

aktivnost; 
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_____§ v aktivnostih lahko sodelujejo strokovni moderatorji učenja (kot so mladinski trenerji/delavci) ali prostovoljci 
(kot so mladinski voditelji ali mladinski trenerji); 

§ aktivnosti so načrtovane, vendar redko sledijo konvencionalnemu ritmu ali predmetom kurikuluma; 
§ aktivnosti so običajno namenjene posebnim ciljnim skupinam in učenje dokumentirajo na poseben, področno 

usmerjen način. 

Youthpass 
Vsak, ki je sodeloval v projektu v okviru akcij 1.1, 2 ali 4.3 (usposabljanja) programa Mladi v akciji je upravičen 
do potrdila Youthpass, ki opisuje in potrjuje izkušnje neformalnega in priložnostnega učenja, pridobljene v 
projektu.  
 
Vsa potrdila Youthpass imajo enako strukturo, skladno obliko in vsebujejo naslednje informacije: 
 
§ osebni podatki udeleženca; 
§ splošen opis ustrezne akcije programa; 
§ ključne podatke o projektu in aktivnostih, ki jih je izvajal udeleženec; 
§ opis in evalvacijo čnih rezultatov udeleženca v projektu. 
 
S potrdilom Youthpass Evropska komisija zagotavlja, da je sodelovanje v programu priznano kot učna izkušnja in 
obdobje neformalnega in priložnostnega učenja. Dokument lahko udeležencem koristi pri nadaljnjem 
izobraževanju ali poklicni poti. 
 
Vsak upravičenec do podpore iz programa Mladi v akciji v okviru omenjenih akcij je odgovoren za:  
 
§ obveščanje vseh udeležencev projekta o pravici do pridobitve potrdila Youthpass, 
§ izdajanje potrdil vsem udeležencem, ki to zahtevajo.  
 
Te obveznosti so opredeljene v Sporazumu o dotaciji med upravičencem in ustrezno nacionalno ali Izvajalsko 
agencijo. 
 
Upravičenci lahko potrdila Youthpass izdajo preko spletne strani www.youthpass.eu, ki je del spletne strani 
Komisije o priznavanju neformalnega učenja na področju mladine (www.youthandrecognition.eu).  

Prepoznavnost programa Mladi v akciji  
Vsi projekti, ki se financirajo v okviru programa Mladi v akciji, morajo programu zagotoviti jasno dodano 
promocijsko vrednost.  
 
Povečanje prepoznavnosti programa Mladi v akciji pomeni najmanj to, da mora biti pri aktivnostih in izdelkih, 
financiranih iz programa, jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije. Upravičenci morajo upoštevati 
določene predpise o označevanju te podpore ter uporabi logotipov. Več informacij o tem je na voljo v delu C tega 
Vodnika. 
 
Vsak projekt mora pred in med izvajanjem aktivnosti tudi ozaveščati o priložnostih, ki jih ponuja program Mladi v 
akciji. Predlagatelji projektov morajo npr. izkoristiti vse razpoložljive možnosti za ustrezno medijsko pokritost 
projekta (na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni).  

Razširjanje in uporaba rezultatov  
Razširjanje in uporaba rezultatov se nanaša na praktično uporabo in uporabnost rezultatov projekta. Dosega se s 
prenosom in prilagajanjem obstoječih rezultatov potrebam novih ciljnih skupin. Pri načrtovanju razširjanja in 
uporabe rezultatov je zato potrebno upoštevati potrebe tistih, ki bodo imeli od projekta koristi. Razširjanje 
rezultatov lahko poteka na individualni ravni (pomnoževanje) ali na ravni politik (vključevanje v prevladujoče 
usmeritve). 
 
Pomnoževalni učinek lahko dosežemo na primer tako, da prepričamo predlagatelja projekta, da uporabi rezultate 
preteklega projekta kot take ali pa jih prilagodi novim okoliščinam. Vključevanje v prevladujoče usmeritve lahko 
dosežemo s strukturiranim in načrtovanim postopkom prepričevanja odločevalcev, da uporabijo uspešne rezultate 
določenih projektov, tako da jih vključijo v lokalne, regionalne, nacionalne ali evropske sisteme in prakse. 
  
V ta namen je Komisija vzpostavila strategijo, ki je usmerjena k sistematičnemu razširjanju in izkoriščanju 
rezultatov projektov na različnih ravneh. Različni akterji, ki so vključeni v program (Evropska komisija, nacionalne 
agencije, predlagatelji projektov itd.), imajo v tem smislu posebno vlogo. 
 
Predlagatelji projektov bi morali opravljati aktivnosti, katerih cilj je večja opaznost, prepoznavnost in trajnost 
njihovih projektov in rezultatov. To pomeni, da se bodo po zaključku projekta rezultati projekta še naprej 
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_____uporabljali in imeli pozitiven učinek na kar največje število mladih. Predlagatelji bodo z načrtovanjem ukrepov za 

razširjanje in uporabo rezultatov kot del projektov izboljšali kakovost svojega dela in aktivno prispevali k 
celotnemu vplivu programa Mladi v akciji. 
 
V okviru nekaterih akcij ali podakcij program Mladi v akciji dodeljuje dodatno finančno podporo projektom, ki 
oblikujejo dodatne ukrepe za razširjanje in uporabo rezultatov.  

Protidiskriminacija 
Protidiskriminacija je ključni element programa Mladi v akciji. Program mora biti dostopen vsem mladim ne glede 
na njihov spol, rasno ali etnično pripadnost, versko pripadnost ali prepričanje, invalidnost ali spolno usmerjenost.  

Enakost med spoloma 
Enakost med spoloma je bila okrepljena v Amsterdamski pogodbi in je ena od prednostnih nalog pri razvoju 
zaposlovanja v Evropski uniji. Vse države članice so se odločile, da vključijo načelo enakosti med spoloma v vse 
politike in aktivnosti na ravni Evropske unije, zlasti na področju izobraževanja in kulture.  
 
Namen programa Mladi v akciji je doseči enako število udeležencev moškega in ženskega spola, ne samo v celoti, 
ampak tudi v okviru posameznih podakcij. Na ravni struktur programa to pomeni, da je treba sprejeti ustrezne 
ukrepe, ki bodo čim bolj spodbujali zanimanje in udeležbo manj zastopanega spola v posamezni podakciji. 
 
Poleg tega si program Mladi v akciji prizadeva za spodbujanje obravnavanja tematike enakosti spolov v projektih. 
Predlagatelji lahko oblikujejo projekte na temo, neposredno povezano z enakostjo spolov (na primer: stereotipi, 
reproduktivno zdravje, nasilje na podlagi spola ipd.), ali pa sprejmejo pristop vključevanja teme v prevladujočo 
usmeritev z vključevanjem razsežnosti enakosti med spoloma v vse projekte, ki jih organizirajo, ne glede na 
njihovo temo. 

Zaščita in varnost udeležencev  
Zaščita in varnost mladih, vključenih v projekte Mladi v akciji, sta pomembni načeli programa. Vsi mladi, ki 
sodelujejo v programu Mladi v akciji, zaslužijo priložnost za doseganje svojih potencialov v smislu socialnega, 
čistvenega in duhovnega razvoja. To pa lahko dosežemo le v varnem okolju, ki spoštuje in ščiti pravice mladih ter 
varuje in spodbuja njihovo dobro počutje.  
 
V svoji najosnovnejši obliki se zaščita in varnost dotikata pravice vsake mlade osebe, da ni izpostavljena 
škodljivim vplivom in situacijam. V tem smislu je vsako vprašanje potencialno na nek način povezano z varnostjo 
in zaščito mlade osebe. Zaščita v tem kontekstu pokriva vse vrste neustreznega obnašanja, vključno s spolnim in 
moralnim nadlegovanjem, pa tudi medkulturne težave, zavarovanje, požar, zloraba alkohola in drugih substanc, 
poniževanje ali kaznovanje ipd. 
 
Bistveni cilj je zagotoviti, da vsi, ki z mladimi delajo, čutijo dolžnost varovati mlade in so sposobni to nalogo tudi 
izpolniti. Zato morajo imeti vsi predlagatelji projekta v okviru Mladi v akciji učinkovite postopke in dogovore, ki 
spodbujajo in zagotavljajo dobro počutje in zaščito mladih. To bo pomembno prispevalo k izkušnji mladega 
človeka kot varni, učinkoviti in prijetni učni izkušnji.  

Večjezikovnost 
Kot je navedeno v sporočilu Komisije „Večjezična Unija“7 si Komisija prizadeva uporabljati svoje programe za 
spodbujanje večjezičnosti in pri tem upošteva dva dolgoročna cilja: pomoč pri ustvarjanju družbe, ki kar najbolje 
izkorišča jezikovno raznolikost, in spodbujanje državljanov k učenju tujih jezikov.  
 
Program Mladi v akciji te cilje uresničuje s tem, da združuje mlade različnih narodnosti in različnih jezikov in jim 
daje priložnost, da sodelujejo v aktivnostih v tujini. Čeprav program Mladi v akciji ni jezikovni program, pa je kljub 
temu program neformalnega učenja, ki daje mladim priložnost spoznavati druge jezike in kulture. 

                                                   
7 COM(2005) 596. 
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2. Kakšen je proračun?  

Sedemletni proračun programa (2007-2013) znaša 885 milijonov evrov. O letnih proračunih odločata Evropski 
parlament in Svet. Na spodaj navedeni spletni povezavi si lahko ogledate različne korake pri sprejemanju 
proračuna. Proračunska postavka programa je 15.05.55. 

http://ec.europa.eu/budget/documents/annual_budgets_reports_accounts_en.htm 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih virov. 
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3. Kakšna je struktura programa Mladi v akciji? 

Za doseganje svojih ciljev predvideva program Mladi v akciji pet operativnih akcij. 

Akcija 1 – Mladi za Evropo 
Akcija 1 podpira naslednje podakcije: 
 
§ Podakcija 1.1 – Mladinske izmenjave 

Mladinske izmenjave so priložnost za skupine mladih iz različnih držav, da se srečujejo in spoznavajo kulture 
drug drugega. Skupine mladinsko izmenjavo načrtujejo skupaj na temo, ki je v skupnem interesu. 

 
§ Podakcija 1.2 – Mladinske pobude 

Podakcija Mladinske pobude podpira skupinske projekte, zasnovane na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
Podpira tudi razvoj mreže podobnih projektov v različnih državah, da bi okrepili njihov evropski značaj ter 
povečali sodelovanje in izmenjavo izkušenj med mladimi. 

 
§ Podakcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo 

Podakcija Projekti mladih za demokracijo podpira sodelovanje mladih v demokratičnem življenju na ravni 
lokalne, regionalne in nacionalne skupnosti ter na mednarodni ravni.  

 
§ Tematsko mreženje 

Za povečevanje učinka programa je lahko objavljen letni razpis za zbiranje predlogov, namenjen podpori 
projektov tematskih mrež. 

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba 
Evropska prostovoljna služba je namenjena podpori sodelovanja mladih v različnih oblikah prostovoljnih 
aktivnosti, tako znotraj kot zunaj Evropske unije.  
 
V okviru te akcije mladi posamezno ali v skupinah sodelujejo v nepridobitnih, neplačanih aktivnostih.  

Akcija 3 – Mladi v svetu 
Akcija 3 podpira naslednje podakcije: 
 
§ Podakcija 3.1 - Sodelovanje s sosednjimi državami Evropske unije  

Ta podakcija podpira projekte s sosednjimi partnerskimi državami, in sicer mladinske izmenjave, 
usposabljanja in mreženja na področju mladine.  

 
§ Podakcija 3.2 - Sodelovanje z drugimi državami sveta  

Ta podakcija zadeva sodelovanje na področju mladine, zlasti izmenjavo dobre prakse s partnerskimi državami 
iz drugih delov sveta. Spodbuja izmenjave in usposabljanje mladih in mladinskih delavcev ter partnerstva in 
mreženja mladinskih organizacij. Prošnje za dotacijo v okviru te podakcije lahko oddate po objavi posebnega 
razpisa za zbiranje predlogov. Podakcija 3.2 ni zajeta v tem Vodniku. 

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine 
Akcija 4 podpira naslednje podakcije: 
 
§ Podakcija 4.1 - Podpora organizacijam, aktivnim na področju mladine na evropski ravni 

Ta podakcija podpira delovanje nevladnih organizacij, aktivnih na področju mladine na evropski ravni in 
sledijo cilju, ki je v splošnem evropskem interesu (ENVO). Njihove aktivnosti so usmerjene v sodelovanje 
mladih v javnem življenju in v družbi ter razvoj aktivnosti evropskega sodelovanja na področju mladine v 
najširšem smislu. Prošnje za dotacijo v okviru te podakcije lahko oddate po objavi posebnega razpisa za 
zbiranje predlogov. Podakcija 4.1 ni zajeta v tem Vodniku. 

 
§ Podakcija 4.2 - Podpora Evropskemu mladinskemu forumu  

Ta podakcija podpira tekoče aktivnosti Evropskega mladinskega foruma. Subvencija v okviru te podakcije se 
dodeljuje vsako leto. Podakcija 4.2 ni zajeta v tem Vodniku. 
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____§ Podakcija 4.3 - Usposabljanje in mreženje tistih, ki so aktivni v mladinskem delu in mladinskih 

organizacijah 
Ta podakcija podpira usposabljanje tistih, ki so aktivni v mladinskem delu in mladinskih organizacijah, zlasti 
izmenjavo izkušenj, strokovnega znanja in dobrih praks med njimi, kot tudi aktivnosti, ki lahko vodijo v 
dolgoročne kakovostne projekte, partnerstva in mreže. 

 
§ Podakcija 4.4 - Projekti za spodbujanje inovativnosti in kakovosti  

Ta podakcija podpira projekte, usmerjene v uvajanje, izvajanje in spodbujanje inovativnih pristopov na 
področju mladine. Prošnje za dotacijo v okviru te podakcije lahko oddate po objavi posebnega razpisa za 
zbiranje predlogov. Podakcija 4.4 ni zajeta v tem Vodniku. 
 

§ Podakcija 4.5 - Informacijske aktivnosti za mlade in tiste, ki so aktivni v mladinskem delu in 
mladinskih organizacijah  
Ta podakcija podpira aktivnosti na evropski in na nacionalni ravni, ki izboljšujejo dostop mladih do 
informacijskih in komunikacijskih storitev in krepijo participacijo mladih pri pripravah in razširjanju 
uporabniku prijaznih in ciljno usmerjenih informacijskih izdelkov. Podpira tudi razvoj evropskih, nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih mladinskih portalov za širjenje določenih informacij za mlade. Prošnje za dotacijo v 
okviru te podakcije lahko oddate po objavi posebnega razpisa za zbiranje predlogov. Podakcija 4.5 ni zajeta v 
tem Vodniku. 
 

§ Podakcija 4.6 - Partnerstva  
Ta podakcija omogoča financiranje partnerstev z namenom razvoja dolgoročnih projektov, ki združujejo 
različne ukrepe v okviru programa. Prošnje za dotacijo v okviru te podakcije lahko oddate po objavi 
posebnega razpisa za zbiranje predlogov. Podakcija 4.6 ni zajeta v tem Vodniku. 
 

§ Podakcija 4.7 - Podpora strukturam programa 
S to podakcijo se financirajo strukture upravljanja programa, zlasti nacionalne agencije. Podakcija 4.7 ni 
zajeta v tem Vodniku. 

 
§ Podakcija 4.8 - Dodajanje vrednosti programa 

Komisija bo to podakcijo uporabila za financiranje seminarjev, kolokvijev in srečanj, s katerimi bo olajšala 
izvajanje programa ter razširjanje in uporabo rezultatov. Podakcija 4.8 ni zajeta v tem Vodniku. 

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju 
mladine  
Akcija 5 podpira naslednje podakcije: 
 
§ Podakcija 5.1 - Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko  

Ta podakcija podpira sodelovanje, seminarje in strukturiran dialog med mladimi, tistimi, ki so aktivni v 
mladinskem delu, ter pristojnimi za mladinsko politiko. 

 
§ Podakcija 5.2 - Podpora aktivnostim za boljše poznavanje področja mladine 

Ta podakcija podpira ugotavljanje obstoječega znanja v zvezi s prednostnimi nalogami na področju mladine, 
določenimi v okviru odprte metode usklajevanja. Podakcija 5.2 ni zajeta v tem Vodniku. 

 
§ Podakcija 5.3 - Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 

Ta podakcija je namenjena podpori sodelovanja Evropske unije z mednarodnimi organizacijami, aktivnimi na 
področju mladine, še posebno s Svetom Evrope in z Organizacijo združenih narodov ali z njenimi 
specializiranimi agencijami. Podakcija 5.3 ni zajeta v tem Vodniku. 
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4. Kdo izvaja program Mladi v akciji?  

Evropska komisija 
Za potek programa Mladi v akciji je v celoti odgovorna Evropska komisija. Upravlja proračun in stalno določa 
prednostne naloge, cilje in merila programa. Poleg tega vodi in spremlja splošno izvajanje, zasledovanje in 
evalvacijo programa na evropski ravni. 

 
Evropska komisija je tudi v celoti odgovorna za nadzor in usklajevanje nacionalnih agencij; to so uradi, ki jih 
imenujejo in ustanovijo nacionalne oblasti, odgovorne za mladinska vprašanja v posamezni programski državi. 
Evropska komisija tesno sodeluje z nacionalnimi agencijami in nadzira njihove aktivnosti.  
 
Evropska komisija za upravljanje projektov na centralizirani ravni pooblašča Izvajalsko agencijo za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo. 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo  

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (Izvajalska agencija), ustanovljena z 
Odločbo št. 2005/56/EC Evropske komisije z dne 14. januarja 2005, je odgovorna predvsem za izvajanje 
centraliziranih akcij programa Mladi v akciji. Zadolžena je za celoten življenjski cikel teh projektov – od analize 
prošnje za dotacijo do spremljanja projekta na kraju samem. Odgovorna je tudi za objavljanje posebnih razpisov 
za zbiranje predlogov. 

 
Izvajalska agencija opravlja tudi podporne funkcije, ki so opisane v 6. poglavju dela A, še posebej v povezavi z 
Evropsko prostovoljno službo. 
 
Odgovorna je tudi za upravljanje javnih naročil za zavarovanje prostovoljcev in je vključena v upravljanje 
financiranja mreže Eurodesk, struktur bivših EVS prostovoljcev in Platforme Euro-Med Youth. 

Nacionalne agencije  
Izvajanje programa Mladi v akciji je pretežno decentralizirano, s ciljem čim tesneje sodelovati z upravičenci ter se 
prilagoditi raznolikostim nacionalnih sistemov in razmer na področju mladine. Vsaka programska država je 
imenovala nacionalno agencijo (glej Prilogo I tega Vodnika). Te nacionalne agencije spodbujajo in izvajajo 
program na nacionalni ravni ter delujejo kot vezni člen med Evropsko komisijo, nosilci projektov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter mladimi samimi. Njihova naloga je: 
 
• zbirati in zagotavljati ustrezne informacije o programu Mladi v akciji; 
• voditi pregleden in pravičen postopek izbire prijavljenih projektov, ki se financirajo na decentralizirani ravni; 
• zagotoviti učinkovite in smotrne administrativne postopke; 
• prizadevati si za sodelovanje z zunanjimi strukturami zaradi pomoči pri izvajanju programa; 
• vrednotiti in spremljati izvajanja programa; 
• podpirati prijavitelje in nosilce projektov v celotnem obdobju trajanja projektov; 
• z vsemi nacionalnimi agencijami in Komisijo oblikovati dobro delujočo mrežo; 
• izboljšati opaznost programa; 
• spodbujati razširjanje in uporabo rezultatov programa na nacionalni ravni.  
 
Poleg tega imajo pomembno vlogo kot vmesna struktura za razvoj mladinskega dela z/s:  
 
• ustvarjanjem priložnosti za izmenjavo izkušenj; 
• zagotavljanjem usposabljanja in izkušenj neformalnega učenja; 
• spodbujanjem vrednot, kot so družbena vključenost, kulturna raznolikost in aktivno državljanstvo; 
• podporo vsem vrstam mladinskih struktur in skupin, zlasti neorganiziranih; 
• spodbujanjem priznavanja neformalnega učenja prek ustreznih ukrepov; 
 
Delujejo tudi kot podporna struktura za okvir evropskega sodelovanja na področju mladine. 

Druge strukture 
Poleg zgoraj navedenih organov zagotavljajo dopolnilno strokovno znanje in izkušnje v zvezi s programom Mladi v 
akciji naslednje strukture: 
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Podporni centri SALTO Youth 
Podporni centri SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) Youth nudijo priložnosti za 
usposabljanje in sodelovanje, namenjene izboljšanju kakovosti projektov ter priznavanja neformalnega učenja. 
 
Program podpirajo naslednji SALTO centri: 
 
§ SALTO Youth RC Cultural Diversity, s sedežem v Združenem kraljestvu, nudi usposabljanja, vire in 

podporo na področju identitete, vere, etnične pripadnosti ipd. kot tudi na področju učenja življenja in dela z 
razlikami ter razvija medkulturno učenje še korak dlje v okviru programa Mladi v akciji.  

 
§ SALTO Youth RC Eastern Europe and Caucasus (EECA), s sedežem na Poljskem, podpira sodelovanje 

med programskimi in sosednjimi partnerskimi državami Vzhodne Evrope in Kavkaza v okviru programa Mladi 
v akciji. 

 
§ SALTO Youth RC Euro-Med, s sedežem v Franciji, podpira sodelovanje med programskimi in 

sredozemskimi partnerskimi državami (MEDA) v okviru programa Mladi v akciji ter identifikacijo in razširanje 
dobrih praks v okviru Programa. 

 
§ SALTO Youth RC Inclusion, s sedežem v Belgiji, razvija usposabljanja na temo vključevanja, publikacije in 

vire za mednarodno mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi z namenom spodbujanja in povečevanja 
njihovega vključevanja v program Mladi v akciji. 

 
§ SALTO Youth RC Information, s sedežem na Madžarskem in Švedskem, razvija in spodbuja komunikacijo 

in izmenjavo informacij med nacionalnimi agencijami ter drugimi podpornimi centri SALTO Youth.  
 
§ SALTO Youth RC Participation, s sedežem v Belgiji, si prizadeva za oblikovanje prostora za razmišljanje in 

izmenjavo praks in idej, ki mladim in mladinskim delavcem omogočajo razvoj kakovostnih participativnih 
projektov. 

 
§ SALTO Youth RC South East Europe (SEE), s sedežem v Sloveniji, podpira sodelovanje med 

programskimi in sosednjimi partnerskimi državami Jugovzhodne Evrope v okviru programa Mladi v akciji. 
 
§ SALTO Youth RC Training and Cooperation, s sedežem v Nemčiji, podpira razvoj kakovosti strategij 

usposabljanj ter sodelovanje z evropskimi institucijami za usposabljanje in trenerji v okviru kakovosti in 
usposabljanja. Koordinira tudi razvoj in izvajanje Youthpassa. 

Mreža Eurodesk  
Mreža Eurodesk ponuja splošne informacije na področju mladine in pomaga pri razširjanju informacij o programu 
Mladi v akciji. Nacionalni Eurodesk partnerji nudijo široko paleto infostoritev na nacionalni, regionalnih in lokalnih 
ravneh, med njimi:  
 
§ brezplačno odgovarjanje na vprašanja – po telefonu, v pisarni, po e-pošti, faksu ipd. 
§ svetovanje in pomoč spraševalcem, 
§ pripravo publikacij in virov, 
§ dogodke, konference, seminarje ipd., 
§ spletni dostop do evropskih informacij, 
§ usposabljanje in podporo.  
 
Eurodesk posreduje tudi vsebino za Evropski mladinski portal ter na svoji spletni strani ponuja spletne infostoritve 
ter različne kontaktne podatke. 
 
Mreža prispeva k posodabljanju podatkov na Evropskem mladinskem protalu ter pomaga pri promociji in razvoju 
portala. Na tem področju Eurpdesk sodeluje tudi z drugimi infomrežami za mlade, še posebej z Evropsko agencijo 
za mladinsko informiranje in svetovanje (ERYICA) ter Evropsko zvezo za mladinsko kartico (EYCA). 

Platforma Euro-Med Youth 
Platforma Euro-Med Youth si prizadeva za spodbujanje sodelovanja, mreženje in izmenjave med mladinskimi 
organizacijami z obeh obal Sredozemlja. Nudi uporabna orodja, kot so baza za iskanje partnerjev, debatni forum, 
profili držav ter informacije možnostih za financiranje mladinskih pobud. 
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Strukture bivših EVS prostovoljcev 
Strukture delujejo na področju mladine in prostovoljstva. Njihove aktivnosti vključujejo nudenje pomoči EVS 
prostovoljcem in oblikovanje platform za komunikacijo in mreženje bivših EVS prostovoljcev z namenom 
izmenjave izkušenj. 
 
Za dodatne informacije se obrnite na Izvajalsko ali svojo nacionalno agencijo. 
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5. Kdo lahko sodeluje v programu Mladi v akciji? 

Osrednja ciljna skupina programa so v prvi vrsti mladi in mladinski delavci. Vendar pa jih program dosega preko 
predlagateljev. Pogoji za sodelovanje se torej nanašajo na: ‘udeležence‘ (posamezniki, ki sodelujejo v programu) 
in ’predlagatelje‘ (v večini primerov so to registrirane organizacije). Tako za udeležence kot za predlagatelje so 
pogoji za sodelovanje odvisni od države, v kateri se nahajajo.  

Upravičeni udeleženci 
Si mlada oseba, stara med 13 in 30 let, ali oseba, aktivna na področju mladinskega dela oz. mladinskih 
organizacij s sedežem v kateri izmed programskih ali partnerskih držav? 
 
Če je odgovor ‘da’, si lahko udeleženec/-ka programa Mladi v akciji v skladu s pogoji, ki veljajo za posamezne 
akcije in podakcije. Ter pogoje si lahko ogledate v delu B tega Vodnika.  
 
Še posebej preverite:  
 
§ spodnje starostne meje – udeleženci morajo doseči minimalno starost najkasneje na dan prijavnega roka. Če 

je spodnja starostna meja na primer 15 let, morajo biti udeleženci stari 15 let na dan prijavnega roka; 
§ zgornje starostne meje – udeleženci na dan prijavnega roka ne smejo biti starejši od opredeljene zgornje 

starostne meje. Če je zgornja starostna meja na primer 28, udeleženci na dan prijavnega roka ne smejo biti 
starejši od 28 let. 

Upravičeni predlagatelji 
Projekte v okviru programa Mladi v akciji prijavljajo in – če so izbrani – vodijo predlagatelji, ki zastopajo 
udeležence.  
 
Ste 
 
§ nepridobitna nevladna organizacija, 
§ lokalni ali regionalni javni organ,  
§ neformalna skupina mladih, 
§ organizacija, dejavna na področju mladine na evropski ravni (ENVO), s podružnicami v najmanj 8 

programskih državah,  
§ mednarodna vladna nepridobitna organizacija, 
§ pridobitna organizacija, ki organizira dogodke na področju mladine, športa in kulture, 
 
s sedežem v eni od programskih ali partnerskih držav? 
 
Če ste, ste lahko predlagatelji projektov v okviru posameznih akcij oz. podakcij programa Mladi v akciji. Natančne 
pogoje za sodelovanje v posameznih akcijah in podakcijah pošičite v delu B tega Vodnika.  
 
Če je projekt sprejet, postanete upravičenec programa. Upravičenec je predlagatelj, s katerim bo sklenjen 
sporazum o dotaciji za izvedbo projekta (dogovorov o sporazumu ne podpisujejo udeleženci sami). 
 
Kaj je organizacija, dejavna na področju mladine na evropski ravni? 
 
ENVO mora: 
 
§ biti uradno registrirana najmanj eno leto, 
§ biti nepridobitna, 
§ delovati na evropski ravni, samostojno ali skupaj z drugimi organizacijami, 
§ imeti strukturo (članske podružnice) in izvajati dejavnosti v najmanj osmih programskih državah, 
§ biti aktivna na področju mladine, 
§ izvajati dejavnosti v skladu z načeli Skupnosti na področju mladine, 
§ v upravljanje dejavnosti v korist mladih vključevati mlade same. 
 

Upravičene države  
V posameznih akcijah in podakcijah lahko sodelujejo udeleženci in predlagatelji iz različnih držav. Natančne 
pogoje za sodelovanje v posameznih akcijah in podakcijah pošičite v delu B tega Vodnika. 
 
Razlikovati je potrebno med programskimi in partnerskimi državami.  
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§ Udeleženci in predlagatelji iz programskih držav lahko sodelujejo v vseh akcijah programa Mladi v akciji. 
§ Udeleženci in predlagatelji iz sosednjih partnerskih držav lahko sodelujejo v akciji 2 in podakciji 3.1 programa 

Mladi v akciji. 
§ Udeleženci in predlagatelji iz drugih partnerskih držav sveta lahko sodelujejo v akciji 2 in podakciji 3.2 

programa Mladi v akciji. 

Programske države 
Programske države so: 
 

Države članice Evropske unije (EU)8 

Avstrija 
Belgija 
Bolgarija 
Ciper 
Češka republika 
Danska 
Estonija 
Finska 
Francija 

Nemčija 
Grčija 
Madžarska 
Irska 
Italija 
Latvija 
Litva 
Luksemburg 
Malta 

Nizozemska 
Poljska 
Portugalska 
Romunija 
Slovaška republika 
Slovenija 
Španija 
Švedska 
Združeno kraljestvo 

 

Programske države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)  
ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 

Islandija Lihtenštajn Norveška 
 

Programske države, ki so kandidatke za pristop k Evropski uniji 

 Turčija   

Sosednje partnerske države  
Program Mladi v akciji podpira sodelovanje med programskimi državami in naslednjimi sosednjimi partnerskimi 
državami: 
 

Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa in 
Kavkaz 

Sredozemske partnerske 
države 

Albanija 
Bosna in Hercegovina 
Hrvaška 
Nekdanja jugoslovanska 
Republika Makedonija 
(FYROM) 
Črna gora 
Srbija9 

Armenija 
Azerbajdžan 
Belorusija 
Gruzija 
Moldavija 
Ruska federacija 
Ukrajina 
 

Alžirija 
Egipt 
Izrael 
Jordanija 
Libanon 
Maroko 
Palestinska uprava 
Zahodnega brega in Gaze 
Sirija 
Tunizija 

 
 
 

Druge partnerske države sveta 
Možno je sodelovanje s spodaj naštetimi partnerskimi državami sveta, ki so z Evropsko skupnostjo podpisale 
ustrezne sporazume na področju mladine.  
 

Afganistan  Etiopija  Nigerija  

                                                   
8 Posamezniki iz čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) ter, kjer je primerno, ustrezne osebe javnega in/ali zasebnega prava ter 
ustanove v ČDO, izpolnjujejo pogoje za program Mladi v akciji, ob upoštevanju pravil programa in dogovorov z državami 
članicami, s katerimi so povezani. Zadevne ČDO so navedene v Prilogi 1A Sklepa Sveta z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi 
čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (2000/822/ES), Uradni list L 314, 30.11.2001. 
9 Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov, na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 
1244 z dne 10. junija 1999. 
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____Angola  Fidži Niue  

Antigva in Barbuda  Gabon  Palau  
Argentina  Gambija Panama  
Avstralija Gana  Papua Nova Gvineja 
Bahami  Grenada  Paragvaj 
Bangladeš  Gvatemala  Peru 
Barbados  Gvineja  Filipini 
Belize  Gvineja Bissau  Ruanda  
Benin  Gvajana Saint Kitts in Nevis  
Bolivija  Haiti  Saint Lucia 
Bocvana  Honduras  Saint Vincent in Grenadine 
Brazilija  India  Samoa  
Brunej Indonezija Sao Tome in Principe  
Burkina Faso  Slonokoščena obala Senegal  
Burundi  Jamajka Sejšeli 
Kambodža Kazahstan  Sierra Leone  
Kamerun  Kenija Salomonovi otoki 
Kanada Kiribati  Južna Afrika 
Zelenortski otoki Koreja Sudan  
Srednjeafriška republika Kirgizistan  Surinam 
Čad  Laos  Svazi 
Čile Lesoto  Tanzanija  
Kitajska  Liberija  Tajska 
Kolumbija  Madagaskar  Togo  
Komori Malavi  Tonga  
Kongo (D. R. Kongo)  Malezija Trinidad in Tobago  
Kongo (Republika Kongo)  Mali  Tuvalu  
Cookovi otoki Marshallovi otoki Uganda  
Kostarika Mavretanija Združene države Amerike 
Džibuti Mauritius  Urugvaj 
Dominika  Mehika Uzbekistan  
Dominikanska republika Mikronezija Vanuatu  
Vzhodni Timor Mozambik Venezuela  
Ekvador Namibija  Vietnam  
Salvador  Nauru  Jemen  
Ekvatorialna Gvineja Nepal  Zambija  
Eritreja  Nikaragva  Zimbabve 
 Niger   

Vizumi 
Če vaš projekt vključuje države, ki niso članice Evropske unije, se morate pozanimati glede vizumov. 
 
Načeloma morajo udeleženci programa Mladi v akciji, ki prihajajo v EU iz držav, ki niso članice EU, in udeleženci iz 
EU, ki gredo v države, ki niso članice EU, zaradi sodelovanja v mladinskih projektih zaprositi za vstopni vizum v 
ustrezno gostiteljsko državo. Vizum za vstop v drugo državo članico EU bodo morda potrebovali tudi mladi s 
stalnim prebivališčem v državi članici EU, ki imajo državljanstvo/potni list države, ki ni članica EU.  
 
Skupna odgovornost vseh predlagateljev je zagotoviti, da so morebitni potrebni vizumi urejeni pred začetkom 
načrtovane aktivnosti. Zelo je priporočljivo, da se za vizum zaprosi dovolj zgodaj, saj lahko postopek traja več 
tednov. 
 
Za nadaljnje informacije glede viz, dovoljenj za bivanje, zavarovanja ipd. se lahko obrnete tudi na Izvajalsko in 
nacionalne agencije. 
 
Komisija je oblikovala nekaj splošnih priporočil glede prošenj za vizume/dovoljenja za bivanje za pomoč 
udeležencem programa Mladi v akciji. Ogledate si jih lahko na spletni strani Komisije. 

Kako lahko sodelujete? 
Natančni pogoji za sodelovanje v programu Mladi v akciji so odvisni od posamezne akcije ali podakcije, v okviru 
katere je projekt prijavljen. Pogoje za sodelovanje v posameznih akcijah in podakcijah poiščite v delu B tega 
Vodnika. 
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6. Kakšna podpora je na voljo?  

Podporni pristop  
Podporni pristop programa Mladi v akciji zajema vodenje uporabnikov programa skozi vse faze, od prvega stika s 
programom, prek postopka prijave do izvedbe projekta in zaključne evalvacije.  
 
To načelo ne sme biti v nasprotju s poštenimi in transparentnimi izbirnimi postopki. Temelji pa na stališču, da je 
zato, da se vsem zagotovijo enake možnosti, nekaterim skupinam mladih treba dati več pomoči prek sistemov 
svetovanja, spremljanja in inštruiranja.  

 
Zato je pomembno načelo programa Mladi v akciji zagotavljanje pomoči, usposabljanje in nasveti prijaviteljem na 
različnih ravneh. Na decentralizirani ravni zagotavljajo usposabljanje in informacije nacionalne agencije in mreža 
Eurodesk. Na centralizirani ravni pomoč zagotavljata Izvajalska agencija in mreža SALTO. 

Strategija usposabljanja v okviru programa Mladi v akciji  
Evropsko strategijo usposabljanja programa Mladi v akciji usklajuje Evropska komisija, njen namen pa je 
prispevati k razvoju kakovosti podpornih sistemov za mladinske aktivnosti in zmogljivosti organizacij civilne 
družbe na področju mladine in je ključni element skladnega kakovostnega pristopa programa, ki vključuje 
komunikacijska prizadevanja, priznavanje aktivnosti neformalnega učenja, sodelovanje vseh akterjev ter 
uporabne raziskovalne aktivnosti na področju mladine in izobraževanja. 
 
Strategija usposabljanja je glavni instrument programa za trajnostno krepitev zmogljivosti mladinskih delavcev in 
drugih ključnih akterjev. Strategija usposabljanja podpira ključne akterje pri ustvarjanju potrebnih naravnanosti in 
sposobnosti, zlasti na področju neformalnega učenja in dela z mladimi na evropski ravni in v evropskem okviru.  
 
Poglavitni elementi Strategije usposabljanja so: 
 
§ načrti usposabljanja in sodelovanja, instrument podpore kakovosti nacionalnih agencij v vlogi vmesne 

strukture:  
§ usposabljanje za osebje nacionalnih agencij in osebje drugih struktur programa; 
§ podporni centri SALTO, ki nudijo nacionalnim agencijam, organizacijam in posameznikom pomoč v zvezi z 

vsebino; 
§ viri partnerstva med Evropsko komisijo in Svetom Evrope na področju mladine;  
§ Akcija 4.3 Usposabljanje in povezovanje v mrežo tistih, ki so aktivni v mladinskem delu in mladinskih 

organizacijah. 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo 
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo prek svoje Službe za pomoč mladim 
(Youth Helpdesk) zagotavlja pomoč pri doseganju visokih standardov kakovosti pri vodenju projektov in 
zagotavlja tehnično podporo vsem akterjem, ki so vključeni v evropske in mednarodne mladinske projekte, s 
posebnim poudarkom na upravičencih in udeležencih iz držav, v katerih ni nacionalnih agencij (področja 
Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope in Kavkaza, Latinske Amerike in držav AKP).  
 
Služba za pomoč mladim opravlja zlasti naslednje naloge:  
 
§ odgovarja na posebne zahteve nosilcev projektov, organizacij in udeležencev; 
§ s podporo pri izdajanju vizumov in z orodji za širjenje najboljših praks pomaga nosilcem projektov v okviru 

programa Mladina premagati ovire, povezane z čezmejno mobilnostjo mladih;  
§ zagotavlja pomoč pri kriznem upravljanju. 

Nacionalne agencije  
Nacionalne agencije (NA) zagotavljajo usposabljanje in splošne informacije o možnostih usposabljanja za pripravo 
in izvajanje projektov.  
 
Vsaka nacionalna agencija: 
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____• nudi tistim, ki jih zanimajo projekti Mladi v akciji ali pa so vanje že vključeni, vrsto nacionalnih in 

mednarodnih usposabljanj; 
• udeležencem, usklajevalcem projekta, dejanskim ali možnim partnerjem in upravičencem v celotnem 

postopku načrtovanja in izvajanja projektov daje nasvete, informacije in pomoč; 
• pomaga pri vzpostavljanju, razvoju in krepitvi transnacionalnih partnerstev med različnimi akterji v programu; 
• posreduje informacije o programu, njegovih pravilih in praksi; 
• prireja konference, srečanja, seminarje in druge dogodke za informiranje ciljnih skupin o programu, za 

izboljšanje upravljanja in predstavitve programa, za razširjanje rezultatov in dobre prakse. 

Podporni centri SALTO 
Podporni centri SALTO prispevajo k izboljšanju kakovosti projektov, podprtih s strani programa Mladi v akciji. 
Centri SALTO nudijo vire, informacije in usposabljanja na posameznih področjih za nacionalne agencije in druge 
akterje na področju mladinskega dela ter spodbujajo priznavanje neformalnega učenja. 
 
Njihovo delo obsega: 

 
§ organiziranje programov usposabljanja, študijskih obiskov, forumov in aktivnosti vzpostavljanja partnerstev; 
§ razvoj in dokumentiranje usposabljanja ter metod in orodij mladinskega dela;  
§ pregled evropskih dejavnosti usposabljanja, ki so odprte za mladinske delavce prek Evropskega koledarja 

usposabljanja; 
§ izdajanje praktičnih publikacij; 
§ zagotavljanje najnovejših informacij o evropskem mladinskem delu in različnih prednostnih nalogah; 
§ zagotavljanje zbirke podatkov o vodjih usposabljanja in informatorjih na področju mladinskega dela in 

usposabljanja; 
§ usklajevanje Youthpassa. 

Mreža Eurodesk 
Mreža Eurodesk nudi informacijske storitve za mlade in tiste, ki z njimi delajo, o evropskih priložnostih na 
področju izobraževanja, usposabljanja za mlade ter vključevanju mladih v evropske aktivnosti. Mreža Eurodesk 
odgovarja na vprašanja, nudi informacije o razpoložljivih virih financiranja ter pripravlja različne dogodke in 
publikacije.  

Partnerstvo med Evropsko komisijo in Svetom Evrope 
Partnerstvo med Evropsko komisijo in Svetom Evrope na področju mladinske politike, mladinskih raziskav in 
mladinskega dela („partnerstvo”) zagotavlja okvir za povečanje sinergij med obema institucijama ter razvoj 
skladne strategije na področju mladine. 
 

Glavne aktivnosti v okviru Partnerstva so usposabljanja, seminarji in srečanja mrež, ki vključujejo mladinske 
delavce, mladinske voditelje, trenerje, raziskovalce, oblikovalce politike, strokovnjake in strokovne delavce, ter 
prispevajo k strukturiranemu dialogu. 

 

Njegove aktivnosti so osredotočene zlasti na izobraževanje o evropskem državljanstvu in človekovih pravicah, 
medkulturni dialog in sodelovanje, kakovost mladinskega dela in usposabljanja, priznanje in opaznost 
mladinskega dela, boljše razumevanje in poznavanje mladine, razvoj mladinske politike, spodbujanje razumevanja 
in spoštovanja kulturne raznolikosti. Del aktivnosti je usmerjen regionalno, zlasti v države, ki so del evropske 
politike sosedstva.  

 

Evropski center znanja za mladinsko politiko (ECZMP), oblikovan v okviru Partnerstva, predstavlja enotno vstopno 
točko za najnovejše informacije, ki temeljijo na raziskavah dejstev v zvezi z mladino po vsej Evropi. Spodbuja 
izmenjavo informacij in dialog med oblikovalci politike, strokovnimi delavci in raziskovalci na področju mladine. 

 

Rezultati partnerstva se razširjajo prek prenosa modulov usposabljanja, spletne strani partnerstva in publikacij o 
raziskavah. Priročniki za usposabljanje [T(raining)-kits] so tematski priročniki, ki se lahko uporabljajo v projektih 
Mladi v akciji.  

 
Aktivnosti v okviru Partnerstva organizira in upravlja Sekretariat Partnerstva, ki o svojem delu poroča tako Svetu 
Evrope kot tudi Evropski komisiji.  
 
Dodatne informacije o aktivnostih Partnerstva lahko dobite pri Sekretariatu Partnerstva v Strasbourgu. 
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Platforma Euro-Med Youth 
Platforma Euro-Med Youth nudi podporo za mlade in mladinske organizacije iz Evromediteranske regije z 
namenom spodbujanja izmenjave dobrih praks, mreženja, sodelovanja in razvoja kapacitet v regiji. 
 
Za doseganje teh ciljev nudi številna orodja in aktivnosti za mreženje, med njimi: 
 
§ bazo za iskanje partnerjev,  
§ spletni forum za razprave, 
§ opise položaja mladih v posameznih državah, 
§ informacije o financiranju aktivnosti na področju mladine, 
§ srečanja mladinskih organizacij iz Mediteranske regije,  
§ tiskano in spletno revijo. 
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__________________________________________________________________________
____ 

  

DEL B – INFORMACIJE O AKCIJAH 

V tem delu boste našli za vsako akcijo ali podakcijo programa MLADI V AKCIJI naslednje informacije: 
 
§ cilje akcije oziroma podakcije, 
§ opis projektov, podprtih s strani akcije oozitroma podakcije, 
§ razpredelnico z merili, ki se uporabljajo pri obravnavi predloženih projektov v akciji ali podakciji,  
§ dodatne uporabne informacije za boljše razumevanje projektov, podprtih v okviru akcij ali podakcij, 
§ razpredelnico s pravili financiranja projektov v okviru akcije ali podakcije,  
§ nasvete, kako pripraviti dober projekt, ki bo lahko podprt s strani akcije ali podakcije. 
 
 
 
Priporočamo vam, da pred predložitvijo prošnje preberete celotno poglavje o akciji oziroma podakciji, v kateri 
nameravate zaprositi za sredstva. 
 



       
 

 

Mladi v akciji – Vodnik po programu  
__________________________________________________________________________

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave  

Cilji 
Mladinska izmenjava omogoča eni ali več skupinam mladih gostiti skupino iz druge države ali pri njej gostovati z 
namenom sodelovanja pri skupnem programu aktivnosti. Ti projekti vključujejo aktivno sodelovanje mladih in jim 
omogočajo, da odkrivajo različne socialne in kulturne stvarnosti in se jih začnejo zavedati, se učijo drug od 
drugega ter okrepijo svojo zavest o tem, da so evropski državljani. 
 

Kaj je mladinska izmenjava? 
Mladinska izmenjava je projekt, ki mladim iz dveh ali več držav omogoči, da se srečajo in soočijo in 
razpravljajo o različnih tematikah ter se s tem učijo tudi o različnih kulturah in državah. Izmenjava 
temelji na transnacionalnem partnerstvu med dvema ali več predlagatelji iz različnih držav.  
 
Glede na število vključenih držav so lahko mladinske izmenjave dvostranske, tristranske oziroma večstranske. 
Dvostranska izmenjava skupin je utemeljena zlasti, če gre za njihovo prvo evropsko aktivnost ali če so 
udeleženci majhne ali lokalne skupine brez izkušenj na evropski ravni.  
 
Mladinska izmenjava je lahko potujoča in vključuje potovanje vseh udeležencev hkrati v eni ali več sodelujočih 
državah v izmenjavi.  
 
Mladinska izmenjava ima tri faze: 
 
§ načrtovanje in priprava, 
§ izvedba aktivnosti (izmenjave), 
§ evalvacija (vključno z možnostjo izvedbe nadaljnjih aktivnosti). 
 
Skozi projekt se morajo odražati načela neformalnega učenja. 
 

Kaj NI mladinska izmenjava? 

Do podpore v okviru mladinskih izmenjav NISO upravičene predvsem naslednje aktivnosti: 
 
§ akademska študijska potovanja,  
§ aktivnosti izmenjav, katerih cilj je finančni dobiček,  
§ aktivnosti izmenjav, ki se lahko uvrstijo v turizem,  
§ festivali,  
§ počitniška potovanja,  
§ jezikovni tečaji,  
§ turneje, 
§ izmenjave šolskih razredov,  
§ športna tekmovanja,  
§ statutarna zasedanja organizacij,  
§ delovni tabori. 
 

Kakšna so merila za ocenjevanje mladinskih izmenjav?  

Merila za upravičenost 

Upravičeni 
predlagatelji 

Vsak predlagatelj mora biti: 
§ nepridobitna/nevladna organizacija ali 
§ lokalna, regionalna javna organizacija ali 
§ neformalna skupina mladih (opomnik: pri neformalnih skupinah prevzame 

odgovornost ena od mladih oseb iz skupine – predstavnik skupine), 
§ organizacija, aktivna na evropski ravni na področju mladine. 
 
Vsi predlagatelji morajo biti iz programskih držav. 
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Vloga 
predlagateljev 

Predlagatelj, ki pošilja skupino udeležencev v drugo državo, je pošiljajoča organizacija 
(PO). Predlagatelj, ki gosti mladnisko izmenjavo v svoji državi, je gostiteljska 
organizacija (GO).  

Število 
predlagateljev 

Dvostranska mladinska izmenjava: dva predlagatelja iz različnih programskih 
držav, od katerih je vsaj eden iz držav EU. 
Tristranska mladinska izmenjava: trije predlagatejli iz različnih programskih držav, 
od katerih je vsaj eden iz držav EU. 
Večstranska mladinska izmenjava: najmanj štirje predlagatelji iz programskih 
držav, od katerih je vsaj eden iz držav EU. 

Upravičeni 
udeleženci 

Udeleženci, stari med 13 in 25, s stalnim prebivališčem v programski državi (manjše 
število udeležencev je lahko starih tudi med 25 in 30). 

Število udeležencev Projekt lahko vključuje najmanj 16 in največ 60 udeležencev (mladinski voditelji niso 
vključeni). 

Sestava nacionalnih 
skupin udeležencev  

Dvostranska mladinska izmenjava: najmanj 8 udeležencev na skupino. 
Tristranska mladinska izmenjava: najmanj 6 udeležencev na skupino. 
Večstranska mladinska izmenjava: najmanj 4 udeleženci na skupino. 

Vsaka nacionalna skupina MORA imeti mladinskega voditelja. 

Kraj (-i) izvajanja 
aktivnosti 

Aktivnost mora potekati v državi enega od predlagateljev. 

Potujoče mladinske izmenjave: aktivnost mora potekati v državah dveh ali več 
predlagateljev.  

Trajanje projekta Največ 15 mesecev. 

Trajanje aktivnosti 6-21 dni, brez dni potovanja. 

Program aktivnosti  Podroben dnevni program aktivnosti (časovnico) je potrebno predložiti ob prijavi.  

Kdo se lahko 
prijavi? 

Vse prijavnice: 

 

Predlagatelj, ki se želi prijaviti, mora imeti sedež v državi, v kateri se prijavlja. 
 
Prijave, ki se pošljejo Izvajalski agenciji: (glej poglavje “Kje se prijaviti?”): 

eden od predlagateljev prevzame vlogo usklajevalne organizacije in v imenu 
vseh vloži prijavo pri Izvajalski agenciji (“enostransko financiranje”). 
 
Prijave, ki se pošljejo Nacionalnim agencijam (glej poglavje “Kje se prijaviti?”): 
 
Dvo-tristranske mladinske izmenjave: vsak predlagatelj ločeno prijavi svoji 
Nacionalni agenciji svoj del projekta (“deljeno financiranje”).  
Večstranske mladinske izmenjave: predlagatelj, ki aktivnost gosti, prevzame vlogo 
usklajevalne organizacije in vloži prijavo pri svoji Nacionalni agenciji v imenu vseh 
predlagateljev (“enostransko financiranje”).  
Potujoče mladinske izmenjave (dvo, tri ali večstranske): eden od 
predlagateljev, ki aktivnost gosti, prevzame vlogo usklajevalne organizacije in vloži 
prijavo pri svoji Nacionalni agenciji v imenu vseh predlagateljev (“enostransko 
financiranje”). 
  
Vse prijavnice: 

V primeru neformalnih skupin eden od članov skupine prevzame vlogo zastopnika in 
sprejme odgovornost prijave in podpisa pogodbe v imenu skupine . 

 

Kje se prijaviti?  
Prijavnice oddajo Izvajalski agenciji: organizacije, aktivne na področju 
mladinskega dela na evropski ravni. 
Prijavnice oddajo Nacionalnim agencijam: vsi ostali upravičeni prijavitelji. 

Kdaj se prijaviti? Prijavnica mora biti predložena v skladu z navodili, ki so opisana v poglavju C tega 
Vodnika. 
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Kako se prijaviti? Prijavnico je potrebno oddati na prijavnem roku, ki ustreza datumu začetka projekta 
(glej del C v tem Vodniku). 

Druga merila 

Zaščita in varnost udeležencev: 
Prijavitelj mora zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotovitev zaščite in varnosti 
udeležencev.  

Predhodni načrtovalni obisk (PNO):  

V kolikor projekt vključuje PNO, morajo biti izpolnjena naslednja formalna merila: 
§ trajanje PNO: največ 2 dneva (dnevi potovanja so izključeni) 
§ število udeležencev: 1 udeleženec na skupino. Število udeležencev je lahko tudi 2, 

ob pogoju, da je dugi udeleženec eden izmed mladih, ki bodo sodelovali v 
mladinski izmenjavi, 

§ Program PNO-ja: dnevni program aktivnosti mora biti priložen prijavnici. 

Merila za izločitev 

  Ob podpisu prijavnice prijavitelj izjavi, da se ne nahaja v položaju, ki bi mu preprečeval 
prejetje dotacije Evropske unije (glej del C v tem Vodniku). 

Merila za izbor 

Finančna zmožnost Prijavitelj mora dokazati, da ima stalne in zadostne vire financiranja za celotno obdobje 
projekta in da bo sodeloval pri njegovem financiranju. 

Poslovna zmožnost Prijavitelj mora dokazati, da ima potrebne kompetence in motivacijo za izvedbo 
predlaganega projekta.  

Merila za dodelitev  
Projekti bodo ocenjeni glede na naslednja merila: 
 

Skladnost s cilji in 
prednostnimi 
nalogami programa 
(30 %) 

Skladnost s: 
§ spošnimi cilji programa, 
§ specifičnimi nameni podakcije, 
§ stalnimi prednostnimi nalogami programa, 
§ letnimi prednostnimi nalogami, določenimi na evropski in nacionalni ravni (kjer so 

nacionalne prednostne naloge določene). 

Kakovost projekta 
in predlaganih 
metod (50 %) 

§ Kakovost načrta projekta  
(kakovost partnerstva/aktivna udeležba vseh predlagateljev v projektu; kakovost 
pripravljalnega obdobja; kakovost programa aktivnosti; kakovost obdobja 
evalvacije; kakovost zaščite in varnosti udeležencev).  

§ Kakovost vsebine projekta in metodologije  
(tema projekta odraža zanimanja in potrebe udeležencev; uporaba metod 
neformalnega učenja; aktivno sodelovanje udeležencev v projektu; spodbujanje 
socialnega in osebnega razvoja udeležencev; medkulturna razsežnost; evropska 
razsežnost).  

§ Kakovost in prepoznavnost dosega projekta  
(vpliv; pomnoževalni učinek in nadaljnje aktivnosti; prepoznavnost 
projekta/prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI; razširjanje in uporaba 
rezultatov). 

Profil in število 
udeležencev (20 %) 

§ Vključevanje mladih z manj priložnostmi, 
§ število predlagateljev vključenih v projekt, 
§ uravnoteženost števila skupin mladih, 
§ samo za dvostranske mladinske izmenjave: predlagatelj je prvi prijavitelj ali šibak 

akter.  
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Kaj je še potrebno vedeti o mladinskih izmenjavah?  

Kdo je mladinski voditelj?  
Mladinski voditelj je odsrasla oseba, ki spremlja udeležence mladinske izmenjave z namenom, da zagotovi 
uspešno učenje, zaščito in varnost udeležencev.  
 

Projekti z več ukrepi - Akcija1 
Mladinske izmenjave so lahko del projektov z več ukrepi v akciji 1. Več informacij v poglavju »Projekti z več 
ukrepi« v okviru te akcije.  
 

Youthpass  
Youthpass se v tej podakciji uporablja od leta 2007 dalje. Več informacij o Youthpassu v delu A v tem Vodniku.  
 

Primer mladinske izmenjave 
 
Večstranska mladinska izmenjava z naslovom "Slainte agus An Oige" je bila izvedena v Omaghu, Severna Irska, in 
je vključevala 40 mladih iz Irske, Litve, Poljske in Velike Britanije. Namen mladinske izmenjave je bil seznaniti 
mlade z zdravim načinom življenja, in sicer so se osredotočili na prednosti udejstvovanja v aktivnostih na 
prostem. Program je bi sestavljen iz praktičnih aktivnosti, kjer so mladi v skupinah sodelovali v različnih športnih 
aktivnostih, in različnih delavnic, osredotočenih na razpravo, kako lahko šport pozitivno vpliva na telo. Projekt je 
omogočal mladim iz vsake države, da so predstavili svojo kulturo in zgodovino. Poudarki programa so bili: 
izgradnja samozavesti udeležencev, sprejemanje drugih, spoznavanje drugih kultur in sprejemanje različnih držav. 
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Kakšna so pravila financiranja?  
Proračun projekta mora biti zasnovan na podlagi naslednjih pravil financiranja:  
 

Upravičeni stroški Podlaga za 
financiranje Znesek* Upravičenec Pravilo dodelitve Obveznosti poročanja 

Potni stroški Potni stroški od doma do kraja 
izvajanja aktivnosti in nazaj. Uporaba 
najcenejših prevoznih sredstev in 
vozovnic (ekonomski razred, 
vozovnica za vlak 2. razreda). 
Za potujoče projekte: potni stroški od 
doma do kraja začetka izvajanja 
aktivnosti in potni stroški do kraja, 
kjer se aktivnost zakljči do doma.  

Odstotek 
dejanskih 
stroškov 

70 % upravičenih stroškov 
 

Pošiljajoča organizacija 
(dvo-, tristranska) 
Usklajevalna organizacija 
(večstranska) 

Samodejno Popolna utemeljitev 
nastalih stroškov, kopija 
vozovnic/računov. 

Stroški, 
povezani s 
predhodnim 
načrtovalnim 
obiskom 

Potni stroški od doma do kraja 
izvajanja aktivnosti in nazaj. Uporaba 
najcenejših prevoznih sredstev in 
vozovnic (ekonomski razred, 
vozovnica za vlak 2. razreda). 
 

Odstotek 
dejanskih 
stroškov 

100 % upravičenih stroškov Pošiljajoča organizacija 
(dvo-, tristranska) 
Usklajevalna organizacija 
(večstranska) 

Pogojno: Potreba po 
obisku in cilji 
predhodnega 
načrtovalnega obiska 
morajo biti jasno 
navedeni v prijavnem 
obrazcu. 

Popolna utemeljitev 
nastalih stroškov, kopija 
vozovnic/računov. 

+ 
Stroški nastanitve in drugi stroški 
med obiskom. 

+ 
Stroški na 
enoto  

+ 
€ 48 x število nočitev (največ 2 
nočitvi) x število udeležencev 
pošiljajočih organizacij 

V zaključnem poročilu 
morajo biti opisani 
rezultati/dosežki. 

Pripravljalni 
stroški  

Stroški, neposredno povezani s 
pripravo projekta in udeleženci. 
 

Pavšalni 
znesek  

€ 480  Pošiljajoča organizacija 
(dvo-, tristranska) 
 

Pogojno: pripravljalne 
aktivnosti morajo biti 
jasno opisane v 
prijavnem obrazcu 

V zaključnem poročilu 
morajo biti opisani 
rezultati/dosežki. 

Stroški na 
enoto  

€ 480 x število predlagateljev Usklajevalna organizacija 
(večstranska) 

Stroški 
aktivnosti 
(dvo-, 
tristranska)  

Stroški, neposredno povezani z 
izvedbo projekta, vključno z 
zavarovanjem udeležencev.  

Pavšalni 
znesek 

€ 960 Gostiteljska organizacija 
(dvo-, tristranska) 
 
 

Samodejno V zaključnem poročilu 
morajo biti opisani 
rezultati/dosežki. 
Podpisan seznam vseh 
udeležencev. 

+ 
Stroški na 
enoto 

+ 
€ 18 x število udeležencev x 
število nočitev med aktivnostjo 
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Upravičeni stroški Podlaga za 
financiranje Znesek*  

Upravičenec Pravilo dodelitve Obveznosti poročanja 

Stroški 
aktivnosti 
(večstranske, 
potujoče) 

Stroški, neposredno povezani z 
izvedbo projekta, vključno z 
zavarovanjem udeležencev. 

Pavšalni 
znesek 

1 920 € Usklajevalna organizacija 
(večstranska; potujoča) 

Samodejno V zaključnem poročilu 
morajo biti opisani 
rezultati/dosežki. 
Podpisan seznam vseh 
udeležencev. 

+ 
Stroški na 
enoto 

+ 
18 € x število udeležencev x 
število nočitev med aktivnostjo 
 

Izredni 
stroški 

Kateri koli stroški, neposredno 
povezani z mladimi z manj 
priložnostmi/posebnimi potrebami ali 
upravičeni zaradi posebne narave 
aktivnosti.  
Stroški vizumov, z vizumi povezani 
stroški in stroški cepljenj. 

Odstotek 
dejanskih 
stroškov 

100 % upravičenih stroškov Pošiljajoča organizacija 
(dvo-, tristranska) 
Usklajevalna organizacija 
(večstranska) 

Pogojno: prošnja za 
finančno podporo za 
kritje izrednih strpškov 
moraj biti utemeljena v 
prijavnem obrazcu. 

Popolna utemeljitev 
nastalih stroškov, kopije 
računov/potrdil. 

Dodatni 
stroški 
nadaljevanja/
razširjanja in 
uporabe 
rezultatov 
projekta 

Stroški, neposredno povezani z 
dodatnimi stroški 
nadaljevanja/razširjanja in uporabe 
rezultatov projekta 

Odstotek 
dejanskih 
stroškov 

100 % upravičenih stroškov. 
Do 500 € x število 
predlagateljev. Največ 
2 500 €. 

Pošiljajoča organizacija 
(dvo-, tristranska) 
Usklajevalna organizacija 
(večstranska) 

Pogojno: stroški morajo 
biti utemeljeni v 
prijavnem obrazcu. 

Popolna utemeljitev 
nastalih stroškov, kopije 
računov/potrdil. V 
zaključnem poročilu 
morajo biti opisani 
rezultati/dosežki. 

 
* Pavšalne zneske in stroške na enoto lahko Nacionalne agencije prilagodijo. Predlagatelj, ki se prijavlja na nacionalni ravni, mora upoštevati zneske, ki jih določi Nacionalna agencija v 
njegovi državi. Zneski, ki so v uporabi v posamezni državi, so objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije in posameznih Nacionalnih agencij.  
 
Kateri stroški so upravičeni kot izredni stroški?  
Izredni stroški, ki so upravičeni do dotacije: 
§ stroški vizumov, z vizumi povezani stroški in stroški cepljenj; 
§ stroški, povezani z udeleženci s posebnimi potrebami. 
Dotacija lahko pokrije npr. tudi zdravniške preglede, zdravstveno oskrbo, dodatno jezikovno usposabljanje/podporo, dodatno pripravo, posebne prostore in pripomočke, dodatno 
spremljevalno osebo, dodatne osebne stroške v primeru slabšega ekonomskega položaja, prevod/tolmačenja.  
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Kako oblikovati dober projekt?  
Merila za dodelitev so tista, po katerih bo ocenjena kakovost projekta. Tu je nekaj nasvetov, ki vam lahko 
pomagajo oblikovati dober projekt.  

Kakovost načrta projekta 
§ Kakovost partnerstva/aktivna udeležba vseh predlagateljev v projektu 

Nemoteno in učinkovito sodelovanje predlagateljev je nujno potreben element za uspešen razvoj projekta. 
Predlagatelji morajo dokazati sposobnost za vzpostavitev in vzdrževanje trdnega partnerstva, ki vključuje 
aktivno sodelovanje vseh partnerjev in doseganje skupnih ciljev. Potrebno je upoštevati naslednje elemente: 
raven mreženja, sodelovanje in obveza vsakega predlagatelja v projektu, profil in ozadje predlagateljev, ko 
narava aktivnosti zahteva posedovanje določenih sposobnosti, jasno in soglasno sprejeto opredelitev vlog in 
nalog posameznega predlagatelja v projektu, sposobnost partnerstva za izvedbo nadaljnjih aktivnosti in 
razširjanje rezultatov projekta.  

 
§ Kakovost pripravljalnega obdobja 

Pripravljalno obdobje je ključnega pomena za uspeh mladinske izmenjave. V času te faze se morajo 
predlagatelji strinjati o skupni temi projekta. Razmisliti morajo o razdelitvi nalog, programu aktivnosti, 
metodah dela, profilu udeležencev, tehnični izvedbi (kraj izvajanja aktivnosti, prevozi, nastanitev, podporno 
gradivo). Pripravljalno obdobje bi moralo stopnjevati sodelovanje udeležencev v aktivnosti in jih pripraviti na 
medkulturna srečanja z drugimi mladimi ljudmi iz različnih okolij in kultur. Močno se priporoča izvedba 
predhodnega načrtovalnega obiska. 

 
§ Kakovost programa aktivnosti  

Program aktivnosti mora biti jasno in realno določen, uravnotežen ter povezan s prednostnimi nalogami 
programa MLADI V AKCIJI. Program mora vsebovati pestrost različnih medkulturnih metod in mora biti 
prilagojen profilu udeležencev. 

 
§ Kakovost obdobja evalvacije  

Za doseganje trajnega učinka projekta se od predlagateljev in udeležencev pričakuje, da v proces vključijo 
tudi obdobje evalvacije. Z zaključno evalvacijo je potrebno oceniti, če so bili doseženi cilji projekta in 
izpolnjena pričakovanja predlagateljev ter udeležencev. Evalvacija mora prav tako poudariti učne rezultate.  
 
Za nemoten potek aktivnosti poleg zaključne evalvacije partnerji v proces vključujejo tudi evalvacijo pred, 
med in po zaključeni aktivnosti. Evalvacija pred aktivnostjo predlagateljem omogoči natančno izoblikovan 
načrt projekta, sprotna evalvacija pa je pomembno za prejem povratne informacije udeležencev in ustrezno 
prilagoditev programa aktivnosti.  

 
§ Kakovost ukrepov za zagotavljanje zaščite in varnosti udeležencev 

Med načrtovanjem in pripravami projekta morajo prijavitelji posvetiti posebno pozornost varnosti in zaščiti 
udeležencev s posebnim poudarkom na zakonodaji in politikah, ki so od države do države drugačne. 
Predlagatelj mora zagotoviti, da so v projektu obravnavane teme varnosti in zaščite udeležencev. Prisotnih 
mora biti zadostno število mladinskih voditeljev, ki mladim zagotavljajo, da lahko svoje učne izkušnje delijo z 
drugimi v ustrezno varnem in zaščitenem okolju. V kolikor so v skupini mladih predstavniki obeh spolov, je 
zaželjeno, da so tudi mladinskih voditelji obeh spolov. Priporočeno je določiti postopke v sili (24/7 kontaktne 
informacije za gostujoče in domače države, denarni sklad za primere v sili, nadomestni načrt, medicinsko 
opremo, najmanj enega vodjo z opravljenim usposabljanjem za nudenje prve pomoči, kontaktne podatke 
urgentnih služb, postopki razkrivanja podatkov in tako dalje). Uporabno je tudi, da se pripravi skupna”pravila 
obnnašanja”, ki bodo tako vodjem kot udeležencem pomagala upoštevati skupaj določene standarde 
obnašanja (npr. glede uživanja alkohola, cigaret itd.). Hkrati pa je zaželjeno, da imajo mladinski voditelji 
enako razumevanje in odnos do posameznih področij – še posebej v kriznih situacijah. Nadaljne informacije 
in kontrolne sezname lahko najdete v Navodilih o zaščiti in varnosti mladih (glej Prilogo III tega Vodnika) 

Kakovost vsebine projekta in metodologije  
§ Relevantnost teme, ki je v skupnem interesu za skupino udeležencev 

Projekt mora imeti jasno določen tematski koncept, ki ga želijo predlagatelji skupaj raziskati. Izbrana tema 
mora biti soglasno potrjena in mora izražati interese in potrebe udeležencev. Tema mora biti prenešena v 
konkretne dnevne aktivnosti mladinske izmenjave.  
 

§ Uporaba metod neformalnega učenja 
Projekt mora zasledovati načela neformalnega učenja. Za zadovoljevanje različnih potreb udeležencev in 
doseganje želenih učinkov so lahko uporabljene raznolike metode in tehnike neformalnega učenja (delavnice, 
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igre vlog, aktivnosti na prostem, spoznavne igre, okrogle mize …). Projekt mora biti osnovan na 
medkulturnem učnem procesu, ki spodbuja ustvarjalnost, aktivno participacijo in pobudo.  

 
§ Aktivno sodelovanje udeležencev v projektu 

Dnevni program aktivnosti in metode dela, v katerih morajo udeleženci aktivno sodelovati, sprožijo učni 
proces. Prav tako morajo udeleženci aktivno sodelovati v pripravljalnem obdobju in obdobju evalvacije. Mladi 
morajo imeti možnost enakovredno spoznavati različne teme ne glede na jezikovne ali druge sposobnosti.  
 

§ Spodbujanje družbenega in osebnega razvoja udeležencev 
Projekt mora udeležencem omogočiti pridobivanje samozavesti z novimi izkušnjami, odnosom in vedenjem, 
pridobivanje spretnosti, kompetenc in znanja, ki bodo prispevali k njihovemu družbenemu in osebnemu 
razvoju.  
 

§ Medkulturna razsežnost 
Aktivnost mora krepiti pozitivno zavest mladih o drugih kulturah, podpirati dialog in medkulturna srečanja 
mladih iz različnih okolij in kultur. Pomagati mora preprečevati in premagovati predsodke, rasizem in druge 
nazore, ki vodijo v izključevanje ter razvijati občutek za strpnost in razumevanje raznolikosti.  

 
§ Evropska razsežnost 

Projekt mora prispevati k izobraževalnemu procesu mlade osebe in povečevati zavest o 
evropskem/mednarodnem kontekstu, v katerem živijo. Evropska razsežnost se lahko odraža na naslednje 
načine:  

 
- projekt krepi občutek evropskega državljanstva pri mladih ter jim pomaga razumeti njihovo vlogo v Evropi 

danes in v prihodnosti; 
- projekt odraža eno od skupnih skrbi evropske družbe, kot so rasizem, ksenofobija in antisemitizem, zloraba 

drog …; 
- tema projekta je povezana s temami EU, kot so širitev EU, vloge in dejavnosti evropskih institucij, dejavnosti 

EU na področjih, ki zadevajo mlade; 
- projekt spodbuja razprave o temeljnih načelih EU, npr. načelu svobode, demokracije, spoštovanja človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. 

Kakovost dosega projekta  
§ Vpliv, pomnoževalni učinek in nadaljnje aktivnosti 

Vpliv mladinske izmenjave naj ne bo omejen samo na udeležence aktivnosti. Predlagatelji se morajo potruditi 
po svojih najboljših močeh, da vključijo tudi druge ljudi (iz soseske, lokalnega okolja …) v aktivnosti projekta.  
 
Projekt mora biti zasnovan dolgoročno in dosegati dolgoročen pomnoževalni učinek ter trajnostni vpliv, npr. 
drugi akterji uporabljajo rezultate aktivnosti v novem kontekstu. Predlagatelji morajo identificirati možne 
ciljne skupine, ki lahko delujejo kot “pomnoževalci” (mladi, mladinski delavci, mediji, politični voditelji, 
odločevalci na ravni EU) za širjenje ciljev in rezultatov projekta.  
 
Nadalje, predlagatelji in udeleženci naj sistematično razmislijo o ukrepih za nadaljnje aktivnosti. Bo dogodek 
ponovljen? Je lahko v nov projekt vključen nov predlagatelj? Kako se lahko nadaljuje razprava o tematskem 
konceptu in kateri so naslednji koraki? Bo mogoče načrtovati in izvesti nove projekte v sklopu drugih akcij 
programa MLADI V AKCIJI?  

 
§ Prepoznavnost projekta/prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI  

Predlagatelji morajo skupaj razmisliti o ukrepih, ki bodo zagotovili prepoznavnost njihovega projekta in 
programa MLADI V AKCIJI. Ustvarjalnost predlagateljev in udeležencev pomeni dodatno možnost za širjenje 
informacij o projektu kot tudi o priložnostih, ki jih ponuja program MLADI V AKCIJI. Ukrepi za prepoznavnost 
se večinoma odvijajo pred in med izvajanjem projekta. Tovrstni ukrepi so lahko razdeljeni v dve večji skupini:  

 
- Prepoznavnost projekta 

Skozi celotno izvajanje projekta morajo predlagatelji in udeleženci promovirati projekt kot tudi 
njegove namene in cilje. Da bi dvignili zavest o projektu lahko npr. izdelajo informacijska gradiva, 
vzpostavijo seznam prejemnikov elektronske pošte, pripravijo plakate, nalepke, promocijske izdelke 
(majice, čepice, pisala …), povabijo na dogodke novinarje, objavijo izjave za javnost ali članke v 
lokalnih časopisih in spletne strani, ustvarijo spletni portal, galerijo slik ali blog na internetu …  

 
-  Prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI  

Za povečanje zavedanja o priložnostih, ki jih program MLADI V AKCIJI ponuja mladim in 
mladinskim delavcem v Evropi in izven nje, mora, poleg obvezne uporabe uradnega logotipa 
programa MLADI V AKCIJI (glej del C tega Vodnika), vsak projekt nastopati kot “pomnoževalec” 
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programa MLADI V AKCIJI. Predlagatelji so pozvani, da v ukrepe za zagotavljanje prepoznavnosti 
projekta (glej primere zgoraj) vključijo tudi informacije o programu (npr. informacije o akcijah 
programa, njegovih ciljih in ciljnih skupinah …). Predlagatelji lahko te informacije vključijo v 
predavanja ali delavnice v okviru programa aktivnosti. Prav tako lahko načrtujejo udeležbo na 
dogodkih (seminarji, konference, debate) na različnih ravneh (lokalna, regionalna, nacionalna, 
mednarodna).  

 
§ Razširjanje in uporaba rezultatov 

Vsak predlagatelj mora predvidevati ukrepe za razširjanje in uporabo rezultatov mladinske izmenjave. 
 

- Standardni ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov  
Standardni ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov so lahko enaki kot ukrepi za prepoznavnost, 
navedeni zgoraj. Glavna razlika je, da se ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov osredotočajo na 
rezultate projekta in ne na njegove aktivnosti ter cilje. Iz tega razloga izvajamo ukrepe za razširjanje in 
uporabo rezultatov po zaključeni aktivnosti mladinske izmenjave.  

 
- Dodatni ukrepi za širjenje in poudarjanje vrednosti rezultatov projekta  

Poleg standardnih ukrepov lahko predlagatelji vzpostavijo še dodatne ukrepe za širjenje in poudarjanje 
vrednosti rezultatov projekta, PPoragam MLADI V AKCIJI omogoča tudi dodatno finančno podporo za 
takšne ukrepe (glej Finančna pravila te podakcije). Primerki takšnih ukrepov so organizacija javnih 
dogodkov (predstavitve, konference, delavnice …), izdelava avdiovizualnih produktov (CD, DVD …), 
vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja z mediji (radio, TV prispevki, intervjuji, nastop na različnih radio 
ali televizijskih programih …), izdelava informacijskega gradiva (časopis, brošure, knjižice, priročnikii …), 
vzpostavitev spletnega portala itd. 
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Akcija 1.2 - Mladinske pobude  
 

Cilji  
 
Ta podakcija podpira projekte, s katerimi mladi aktivno in neposredno sodelujejo pri aktivnostih, ki so jih sami 
zasnovali in v katerih so tudi glavni akterji z namenom, da razvijejo svojo inovativnost, podjetništvo in 
ustvarjalnost.  

 
Kaj je mladinska pobuda? 
 
Mladinska pobuda je projekt spodbujen, vzpostavljen in izpeljan s strani mladih samih. Mladim daje priložnost, da 
preko pobude izpeljejo svoje ideje, kar jim daje možnost, da so neposredno in aktivno vključeni v načrtovanje in 
izvajanje (izpeljavo) projektov. Participacija v mladinskih pobudah je pomembna izkušnja neformalnega učenja. 
Mladim daje tudi priložnost, da se počutijo kot evropski državljani in jim daje občutek, da prispevajo h gradnji 
Evrope. 
 
Projekt mladinske pobude ima tri faze: 
§ načrtovanje in priprave, 
§ izvajanje aktivnosti, 
§ evalvacija (vključno z možnostjo nadaljnjih aktivnosti za možno nadgradnjo), 
 
Neformalna učna načela in prakse se odražajo v vseh fazah projekta.  
 
Mladinska pobuda je lahko: 
§ nacionalna: zasnovana na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, projekti, ki jih razvije ena sama skupina v 

državi stalnega prebivališča. 
§ transnacionalna : mreženje mladinskih pobud, ki jih skupaj izpeljejo dve ali več skupin iz različnih držav.  
 

Katera merila se uporabljajo za ocenjevanje mladinske pobude? 

Izpolnjevanje formalnih meril  

 
Upravičeni 
predlagatelji  

 
Predlagatelj mora biti: 
• nepridobitna/nevladna organizacija; ali 
• neformalna skupina mladostnikov (opomnik: v primeru neformalne skupine, mora 

en izmed članov prevzeti vlogo predstavnika skupine in prevzeti odgovornost v 
imenu celotne skupine) 

Predlagatelj mora biti iz programske države.  

Število 
predlagateljev  
 

Nacionalna mladinska pobuda: samo en predlagatelj 

Transnacionalna mladinska pobuda: vsaj dva predlagatelja iz različnih programskih 
držav, od katerih mora biti vsaj ena države iz Evropske unije.  

Upravičeni 
udeleženci  
 

Mladi v starosti med 18 in 30 let z zakonitim prebivališčem v programski državi. Mladi 
pod 18. letom (med 15 in 17) lahko sodelujejo, če je v projekt vključen tudi inštruktor. 
Starostne oz. geografske omejitve za inštruktorja ni.  

Število udeležencev 
 

Nacionalna mladinska pobuda: ni omejitve glede števila udeležencev. Projekt mora 
vključevati eno skupino z najmanj štirimi udeleženci. 

Transnacionalna mladinska pobuda: ni omejitve glede števila udeležencev. Projekt 
mora vključevati najmanj 8 udeležencev.  

Sestava nacionalnih 
skupin udeležencev 
 

Nacionalna mladinska pobuda: najmanj 4 udeleženci v skupini 

Transnacionalna mladinska pobuda: najmanj 4 udeleženci v skupini  
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Kraj aktivnosti 
 

Nacionalna mladinska pobuda: aktivnost se mora odvijati v državi predlagatelja 

Transnacionalna mladinska pobuda: aktivnost se mora odvijati v državah enega ali več 
predlagateljev.  

Trajanje projekta  
 

Od 3 do 18 mesecev. 

Trajanje aktivnosti 
 

Ni specifične določitve trajanja aktivnosti.  

Program aktivnosti 
 Program - pregled aktivnosti mora biti priložen prijavnemu obrazcu.  

 
Kdo lahko prijavi 
projekt? 

Vse prijavnice: predlagatelj, ki želi predložiti projekt mora biti zakonito ustanovljen v 
svoji državi.  
V primeru neformalne skupine mora eden od članov skupine prevzeti vlogo 
predstavnika in prevzeti odgovornost za predložitev prijavnice nacionalni agenciji in 
podpis sporazuma o subvenciji v imenu skupine.  
Nacionalna mladinska pobuda: predlagatelj se prijavi svoji nacionalni agenciji. 
Transnacionalna mladinska pobuda: eden izmed predlagateljev prevzame vlogo 
koordinatorja in se prijavi svoji nacionalni agenciji za celoten projekt (enostransko 
financiranje') v imenu vseh predlagateljev.  

Kam se prijaviti?  Prijavnice morajo biti predložene nacionalni agenciji države, v kateri je prijavitelj 
ustanovljen.  

Kdaj se prijaviti? Projekt mora biti predložen do prijavnega roka skladno z datumom začetka projekta 
(glej del C tega vodnika). 

Kako prijaviti? 
 

Prijavnica mora biti oddana v skladu z načini prijave, opisanimi v delu C tega vodnika. 

Ostala merila 
 

Nadaljni pripravljalni obisk (NPO) (samo za transnacionalne mladinske pobude).  
Če projekt predvideva nadaljni pripravljalni obisk, so merila za upravičenost le tega 
naslednji : 
• Trajanje obiska: največ 2 dneva (izključeni dnevi potovanja) potovanja 

• Število udeležencev: do 2 udeleženca na skupino. Eden od udeležencev je lahko 
inštruktor 

• Program NPO-ja : dnevni urnik mora biti predložen prijavnemu obrazcu. 
 

Merila za izločitev 

  Ob podpisu prijavnice prijavitelj izjavi, da se ne nahaja v položaju, ki bi mu preprečeval 
prejetje dotacije Evropske unije (glej del C v tem Vodniku). 

Merila za izbor  
Finančna 
sposobnost 
 

Prijavitelj mora dokazati, da ima stalne in zadostne vire financiranja za celotno obdobje 
projekta in da bo sodeloval pri njegovem financiranju. 

Poslovna zmožnost 
 

Prijavitelj mora dokazati, da ima potrebne kompetence in motivacijo, da izpolni 
predlagan projekt. 
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Merila za dodelitev  
Projekt bo ocenjen na podlagi naslednjih meril : 

Skladnost s cilji in 
prednostnimi 
nalogami programa 
(30 %) 

 
Skladnost s/z: 
• splošnimi cilji programa, 
• specifičnimi cilji podakcije,  
• stalnimi prednostnimi nalogami programa, 
• letnimi prednostnimi nalogami, določenimi na evropski in nacionalni ravni (kjer 

so nacionalne prednostne naloge določene). 

Kakovost projekta in 
predlaganih metod  
(50 %) 

§ Kakovost načrta projekta  
(kakovost pripravljalnega obdobja; kakovost programa aktivnosti; kakovost 
obdobja evalvacije; samo za transnacionalne mladinske pobude: kakovost 
partnerstva/ aktivna vključenost vseh predlagateljev v projekt).  
 

§ Kakovost vsebine projekta in metodologije  
(tema projekta, inovativna ustvarjalnost in podjetništvo; aktivna vključitev 
udeležencev v projekt; spodbujanje socialniega in osebnega razvoja udeležencev, 
evropska razsežnost, ; še posebaj za transnacionalne mladinske pobude: 
medkulturna razsežnost)  
 

§ Kakovost in prepoznavnost dosega projekta  
(vpliv; pomnoževalni učinek in nadaljnje aktivnosti; prepoznavnost 
projekta/prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI; razširjanje in uporaba 
rezultatov). 

 

Profil udeleženecv 
in predlagateljev 
(20 %) 

§ vključevanje mladih z manj priložnostmi, 
§ prvi prijavitelji 

 

Kaj je še potrebno vedeti o mladinskih pobudah? 

Kdo je inštruktor? 

Inštruktor je oseba z viri, ki ima izkušnje pri mladinskem delu in/ali mladinskih pobudah za spremljanje skupin 
mladih in pomoč pri njihovem sodelovanju. Igra različne vloge glede na potrebe skupin mladih. Inštruktor ostane 
zunaj mladinske pobude, vendar podpira skupino mladih pri izvajanju njihovega projekta. Občasno dela z mladimi 
in opravlja posebne naloge na podlagi potreb skupine.  

Inštruktorji so lahko prostovoljci ali strokovnjaki, mladinski voditelji ali vodje mladinskih organizacij, delavci 
mladinskih klubov ali mladinskih služb itd. Lahko so tudi svetovalci, ki jih zagotovijo nacionalne agencije in se 
večkrat sestanejo s skupino mladih v času razvoja projekta, običajno na začetku, na sredini in na koncu postopka.  

 
Mlade, ki so že sodelovali v projektu mladinske pobude, se lahko spodbuja, da sposobnosti, ki so jih pridobili, 
uporabijo za podporo drugim skupinam mladih; zato lahko delujejo kot osebe z viri, tako da prevzamejo vlogo 
inštruktorja. Vzajemno inštruiranje, to je podpora sebi enakim mladim iste starosti, je pomembno orodje, ki naj se 
uporablja v mladinskih pobudah, da se na lokalni ravni razvijejo učinkoviti sistemi inštruiranja.  
 
Inštruktorji so lahko so tudi svetovalci, ki jih zagotovijo nacionalne agencije in se večkrat sestanejo s skupino 
mladih v času razvoja projekta, običajno na začetku, na sredini in na koncu postopka.  
 
Nacionalne agencije lahko organizirajo srečanja možnih in nekdanjih upravičencev mladinskih pobud, ki so v 
pomoč pri razvoju sistemov inštruiranja sebi enakih.  
Za boljše razumevanje in podporo v zvezi z inštruiranjem v okviru mladinskih pobud lahko preberete „Coaching 
Guide – Youth Initiatives & Participation“ (Vodnik za inštruiranje – Mladinske pobude in participacija), ki ga je 
objavil SALTO. 
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Projekti z več ukrepi - Akcija 1 
Mladinske pobude so lahko del projektov z več ukrepi v okviru Akcije 1. Nadaljnje informacije so na voljo v 
poglavju »Projekti z več ukrepi« v okviru te akcije.  
 
Primer mladinske pobude 
 
12 mladih iz Turčije je razvilo projekt z namenom, da podajo osnovno računalniško znanje otrokom, ki so 
primorani delati na cesti. Skupina je sodelovala z lokalno nevladno organizacijo, ki redno dela s temi otroki. Na 
podlagi pogovora z otroki, je skupina dobila vpogled v njihovo situacijo in jih povprašala kaj si želijo početi; tako 
se je rodila ideja o računalniškemu usposabljanju. Računalniško usposabljanje je trajalo tri mesece, projekt je 
zaobjel 70 otrok. ''No, najpomembnejša stvar na osebni ravni je bila, da mi je projekt omogočil delati to, kar si 
želim! Veste, situacija otrok na cesti se me je dotaknila. Hotel sem narediti nekaj! Lahko se jim približaš in dobiš 
vpogled, idejo o njihovi realnosti, ampak vseeno potrebuješ okvir resnično delo z njimi, in to je nam je projekt 
mladinske pobude tudi omogočil doseči! Kontakt z mladinskim centrom na lokalni ravni in sodelovanje z nevladno 
organizacijo nam je bilo v veliko pomoč in pomembno za projekt. Organizirali smo različne družabne aktivnosti, ki 
so otrokom dale možnost, da so se počutili manj izključene. Dobili smo vtis, da smo jim pomagali, da so se naučili 
nekaj uporabnega in tudi uživali izkušnjo.'' (član turške skupine)  

 



 

36 

Kakšna so pravila financiranja?  
Proračun projekta mora biti zasnovan na podlagi naslednjih pravil financiranja:  
  

Upravičeni stroški Podlaga za 
financiranje Znesek* Pravilo dodelitve Obveznosti poročanja 

 
Stroški 
aktivnosti (za 
nacionalne 
mladinske 
pobude)  

 
Vsi stroški neposredno povezani z 
izvedbo projekta  

Pavšalni 
znesek 

€ 5 400 
(razen če prijavitelj zaproša za 
nižji znesek) 

 
Samodejno, če je zagotovljena 
usklajenost z začasnim 
proračunom.  

Dosežki morajo biti opisani v 
zaključnem poročilu 
 
Seznam vseh udeležencev s podpisi  

Stroški 
aktivnosti (za 
transnacionalne 
mladinske 
pobude) 

 
Vsi stroški neposredno povezani z 
izvedbo projekta 

Pavšalni 
znesek 

€ 5 000 
(razen če prijavitelj zaproša za 
nižji znesek)  

Samodejno, če je zagotovljena 
usklajenost z začasnim 
proračunom. 

Dosežki morajo biti opisani v 
zaključnem poročilu 
 
Seznam vseh udeležencev s podpisi  

 
Stroški vezani 
na 
inštruktorja 

Vsi stroški povezani z vključitvijo 
inštruktorja v projekt (po potrebi)  
 

Pavšalni 
znesek 

€ 670 
(razen če prijavitelj zaproša za 
nižji znesek) 

Samodejno za projekte, ki 
vključujejo udeležence mlajše od 
18 let. Pogojno za vse ostale 
projekte; v tem primeru mora biti 
potreba in podpora, ki jo bo 
inštruktor nudil udeležencem 
jasno opisana v prijavnem 
obrazcu  

 
Dosežki morajo biti opisani v 
zaključnem poročilu 
 

Stroški 
dodatnega 
razširjanja in 
uporabe 
rezultatov  
 

Vsi povezani z dodatnim razširjanjem in 
uporabo rezultatov projekta. 

 
delež 
dejanskih 
stroškov  

  
 
100 % upravičenih stroškov 
maksimum € 1 000 

 
Pogojno: dodatno razširjanje in 
aktivnosti uporabe rezultatov 
morajo biti utemeljene v 
prijavnem obrazcu.  

 
Popolna utemeljitev nastalih stroškov, 
kopije računov/ potrdil. Dosežki 
opisani v zaključnem poročilu.  

Stroški 
povezani z 
nadaljnim 
pripravljalnim 
obiskom (samo 
za 
transnacionalne 
mladinske 
pobude)  

 
Potni stroški od doma do kraja 

projekta. Uporaba najcenejšega 
sredstva in prevoznine (letalska 
vozovnica APEX, vozovnica za vlak 
2. razreda). 

 

 
Delež 
dejanskih 
stroškov  

 
 
100 % upravičenih stroškov  

 
 
Pogojno: potreba in nameni za 
nadaljni pripravljalni obisk morajo 
biti utemeljeni v prijavnem 
obrazcu  

Popolna utemeljitev nastalih stroškov, 
kopije vozovnic/računov. 

+ Dodatni pavšalni znesek kot 
prispevek za stroške nastanitve in druge 
stroške med obiskom 
 

+ 
Stroški na 
enoto 

+ 
€ 48 x število nočitev (max. 2 
nočitvi) x število udeležencev 
pošilajočega predlagatelja (1 ali 
2 udeleženca; eden od 
udeležencev je lahko inštruktor)  

 
Dosežki morajo biti opisani v 
zaključnem poročilu 
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Potni stroški 
(samo za trans -
nacionalne 
mladinske 
pobude)  

Potni stroški od doma do kraja 
projekta. Uporaba najcenejšega 
sredstva in prevoznine (letalska 
vozovnica APEX, vozovnica za vlak 
2. razreda). 

 

delež 
dejanskih 
stroškov 

70 % upravičenih stroškov  Samodejno  Popolna utemeljitev nastalih stroškov, 
kopije vozovnic/računov. 

** Pavšalne zneske in stroške na enoto lahko Nacionalne agencije prilagodijo. Predlagatelj, ki se prijavlja na nacionalni ravni, mora upoštevati pavšalne zneske in stroške na enoto, ki 
jih določi Nacionalna agencija v njegovi državi. Zneski, ki so v uporabi v posamezni državi, so objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije in posameznih Nacionalnih agencij. 
. 
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Kako oblikovati dober projekt?  
Merila za dodelitev so tista, po katerih bo ocenjena kakovost projekta znotraj te podakcije. Tu je nekaj nasvetov, 
ki vam lahko pomagajo oblikovati dober projekt.  

  

Kakovost načrta projekta  
§ Kakovost pripravljalnega obdobja  

 Pripravljano obdobje je ključnega pomena za uspešno mladinsko pobudo. V času tega obdobja morajo mladi 
izbrati in se skupaj strinjati s temo, relevantno tako zanje kot tudi za lokalno okolje. Pripraviti morajo dobro 
strukturiran program aktivnosti in urnik, delovne metode in predvideti koristnost njihovega projekta za 
lokalno skupnost. Medtem, ko je nujno, da projekt vodijo in izvajajo mladi, v pripravljalni fazi skupini(am) 
mladih lahko pomaga trener.  

 
§ Kakovost programa aktivnosti  

Program aktivnosti mora biti jasno in realno določen, uravnotežen ter povezan s prednostnimi nalogami 
programa MLADI V AKCIJI.  

 
§ Kakovost obdobja evalvacije  

Za doseganje trajnega učinka projekta se od predlagateljev in udeležencev pričakuje, da v proces vključijo 
tudi obdobje evalvacije. Z zaključno evalvacijo je potrebno oceniti, če so bili doseženi cilji projekta in 
izpolnjena pričakovanja predlagateljev ter udeležencev. Evalvacija mora prav tako poudariti učne rezultate.  
 
Za nemoten potek aktivnosti poleg zaključne evalvacije partnerji v proces vključujejo tudi evalvacijo pred, 
med in po zaključeni aktivnosti. Evalvacija pred aktivnostjo predlagateljem omogoči natančno izoblikovan 
načrt projekta, sprotna evalvacija pa je pomembno za prejem povratne informacije udeležencev in ustrezno 
prilagoditev programa aktivnosti.  

 
§ Kakovost partnerstva/aktivna udeležba vseh predlagateljev v projektu 

Nemoteno in učinkovito sodelovanje med predlagatelji je nujno potreben element za uspešen razvoj projekta. 
Predlagatelji morajo dokazati sposobnost za vzpostavitev in vzdrževanje trdnega partnerstva, ki vključuje 
aktivno sodelovanje vseh partnerjev in doseganje skupnih ciljev. Potrebno je upoštevati naslednje elemente: 
raven mreženja, sodelovanje in obveza vsakega predlagatelja v projektu, profil in ozadje predlagateljev, ko 
narava aktivnosti zahteva posedovanje določenih sposobnosti, jasno in soglasno sprejeto opredelitev vlog in 
nalog posameznega predlagatelja v projektu, sposobnost partnerstva za izvedbo nadaljnjih aktivnosti in 
razširjanje rezultatov projekta. 
 
 

Kakovost vsebine projekta in metodologije 
 
• Tema projekta  

Projekt mora imeti jasno opredeljeno tematiko, ki jo želijo člani skupine skupaj raziskati. Za izbrano temo naj 
bi se odločili skupaj in mora odražati interese in potrebe udeležencev. Nekaj primerov potencialnih tematik 
projektov: umetnost in kultura, družbena izključenost, okolje, varovanje dediščine, informacije za mlade, 
evropska zavest, razvoj podeželja/mest, mladinske politike, zdravje, projekti proti škodljivi uporabi 
drog/snovi, ukrepi proti prestopništvu, proti rasizmu/ksenofobiji, invalidnost, starejši, brezdomstvo, migranti, 
enake možnosti, vrstniško učenje, brezposelnost, mladinski šport, prosti čas mladih, mediji in 
komunikacija.Tema mora biti prenešena v konkretne dnevne aktivnosti mladinske pobude.  

 
• Inovativna ustvarjalnost in podjetništvo  

Pri mladinskih pobudah je poudarek na elementih, ki spodbujajo inovativnost v projektih. Projekt naj bi bil 
namenjen predstavljanju, izvajanju in spodbujanju inovativnih prijemov. Ti inovatinvni vidiki so lahko 
povezani z vsebino in cilji aktivnosti, z vključitvijo predlagateljev z različnimi ozadji, ustvarjalnimii in 
neraziskanimi načini reševanja problemov, povezanih z lokalno skupnostjo, eksperimentiranjem z novimi 
metodologijami in projektnimi formati ali razširjanjem rezultatov projekta.  
 

§ Aktivno sodelovanje udeležencev v projektu 
Dnevni program aktivnosti in metode dela, v katerih morajo udeleženci skupine aktivno sodelovati in vsi 
ostali, ki so prepoznani kot ciljna skupuina aktivnosti. Prav tako morajo udeleženci aktivno sodelovati v 
pripravljalnem obdobju in obdobju evalvacije. Mladi morajo imeti možnost enakovredno spoznavati različne 
teme ne glede na jezikovne ali druge sposobnosti.  
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§ Spodbujanje družbenega in osebnega razvoja udeležencev  

Projekt mora omogočiti članom skupine in ostalim sodelujočim dvig samozavesti, medtem ko so soočeni z 
novimi izkušnjami, vedenjem in vzorci obnašanja; doseči oz. izboljšati veščine, kompetence in znanja, ki 
prispevajo k družbenem in osebnem razvoju.  
 

§ Evropska razsežnost 
Mladinske pobude morajo mora prispevati k izobraževalnemu procesu mlade osebe in povečevati zavest o 
evropskem/mednarodnem kontekstu, v katerem živijo. Evropska razsežnost se lahko odraža na naslednje 
načine:  

 
- projekt krepi občutek evropskega državljanstva pri mladih ter jim pomaga razumeti njihovo vlogo v 

Evropi danes in v prihodnosti; 
- projekt odraža eno od skupnih skrbi evropske družbe, kot so rasizem, ksenofobija in antisemitizem, 

zloraba drog …; 
- tema projekta je povezana s temami EU, kot so širitev EU, vloge in dejavnosti evropskih institucij, 

dejavnosti EU na področjih, ki zadevajo mlade; 
- projekt spodbuja razprave o temeljnih načelih EU, npr. načelu svobode, demokracije, spoštovanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. 
 

§ Medkulturna razsežnost (posebej za transnacionalne mladinske pobude)  
Mladinske pobude morajo krepiti pozitivno zavest mladih o drugih kulturah, podpirati dialog in medkulturna 
srečanja mladih iz različnih okolij in kultur. Pomagati morajo preprečevati in premagovati predsodke, rasizem 
in druge nazore, ki vodijo v izključevanje, ter razvijati občutek za strpnost in razumevanje raznolikosti. 
 

 
Kakovost dosega projekta  
 
§ Vpliv, pomnoževalni učinek in nadaljnje aktivnosti 

Vpliv mladinske pobude naj ne bo omejen samo na udeležence aktivnosti. Predlagatelji se morajo potruditi 
po svojih najboljših močeh, da vključijo tudi druge ljudi (iz soseske, lokalnega okolja …) v aktivnosti projekta.  
 
Projekt mora biti zasnovan dolgoročno in dosegati dolgoročen pomnoževalni učinek ter trajnostni vpliv, npr. 
drugi akterji uporabljajo rezultate aktivnosti v novem kontekstu. Predlagatelji morajo identificirati možne 
ciljne skupine, ki lahko delujejo kot “pomnoževalci” (mladi, mladinski delavci, mediji, politični voditelji, 
odločevalci na ravni EU) za širjenje ciljev in rezultatov projekta.  
 
Nadalje, predlagatelji in udeleženci naj sistematično razmislijo o ukrepih za nadgradnjo mladinske pobude. 
Čemu lahko diskusije na konceptualne tematike prispevajo in kakšni so nadalnji koraki? Kako se lahko 
nadaljuje razprava o tematskem konceptu in kateri so naslednji koraki? Bo mogoče načrtovati in izvesti nove 
projekte v sklopu drugih akcij programa MLADI V AKCIJI?  

 
• Prepoznavnost projekta/prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI  

Predlagatelji morajo skupaj razmisliti o ukrepih, ki bodo zagotovili prepoznavnost njihovega projekta in 
programa MLADI V AKCIJI. Ustvarjalnost predlagateljev in udeležencev pomeni dodatno možnost za širjenje 
informacij o projektu kot tudi o priložnostih, ki jih ponuja program MLADI V AKCIJI. Ukrepi za prepoznavnost 
se večinoma odvijajo pred in med izvajanjem projekta. Tovrstni ukrepi so lahko razdeljeni v dve večji skupini:  

 
- Prepoznavnost projekta 

Skozi celotno izvajanje projekta morajo predlagatelji in udeleženci promovirati projekt kot tudi 
njegove namene in cilje in širiti ‘’sporočilo mladih’’ skozi izvedbo projekta. Da bi dvignili zavest o 
projektu lahko npr. Izdelajo informacijska gradiva, vzpostavijo seznam prejemnikov elektronske 
pošte, pripravijo plakate, nalepke, promocijske izdelke (majice, čepice, pisala …), povabijo na 
dogodke novinarje, objavijo izjave za javnost ali članke v lokalnih časopisih in spletne strani, 
ustvarijo spletni portal, galerijo slik ali blog na internetu …  

 
- Prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI 

Za povečanje zavedanja o priložnostih, ki jih program MLADI V AKCIJI ponuja mladim in 
mladinskim delavcem v Evropi in izven nje, mora, poleg obvezne uporabe uradnega logotipa 
programa MLADI V AKCIJI (glej del C tega Vodnika), vsak projekt nastopati kot “pomnoževalec” 
programa MLADI V AKCIJI. Predlagatelji so pozvani, da v ukrepe za zagotavljanje prepoznavnosti 
projekta (glej primere zgoraj) vključijo tudi informacije o programu (npr. informacije o akcijah 
programa, njegovih ciljih in ciljnih skupinah,…). Predlagatelji lahko te informacije vključijo v 
predavanja ali delavnice v okviru programa aktivnosti. Prav tako lahko načrtujejo udeležbo na 
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dogodkih (seminarji, konference, debate) na različnih ravneh (lokalna, regionalna, nacionalna, 
mednarodna).. 
 

§ Razširjanje in uporaba rezultatov 
Vsak predlagatelj mora predvidevati ukrepe za razširjanje in uporabo rezultatov projekta. 

 
- Ukrepi za standardno razširjanje in uporabo rezultatov:  

Standardni ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov so lahko enaki kot ukrepi za prepoznavnost, 
navedeni zgoraj. Glavna razlika je, da se ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov osredotočajo na 
rezultate projekta in ne na njegove aktivnosti ter cilje. Iz tega razloga izvajamo ukrepe za razširjanje in 
uporabo rezultatov po zaključeni mladinski pobudi. 

 
- Dodatno razširjanje in uporaba rezultatov: 

Poleg standardnih ukrepov lahko predlagatelji vzpostavijo še dodatne ukrepe za širjenje in poudarjanje 
vrednosti rezultatov projekta, npr. organizacija javnih dogodkov (predstavitve, konference, delavnice …), 
izdelava avdiovizualnih produktov (CD, DVD …), vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja z mediji (radio, 
TV prispevki, intervjuji, nastop na različnih radio ali televizijskih programih …), izdelava informacijskega 
gradiva (časopis, brošure, knjižice, priročniki …), vzpostavitev spletnega portala itd. 
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Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo  

Cilji 
Ta podakcija podpira udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju. Namen projektov je povečati aktivno 
udejstvaovanje mladih v življenju njihove lokalne, regionalne ali nacionalne skupnosti ali na mednarodni ravni. 
 

Kaj je projekt mladih za demokracijo?  
Projekt mladih za demokracijo je projekt, ki ga je razvilo evropsko partnerstvo in ki na evropski ravni omogoča 
zbiranje idej, izkušenj in metodologij pri projektih ali aktivnostih na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni 
ravni, da bi se izboljšalo sodelovanje mladih. 
 
Projekt mladih za demokracijo ima tri faze: 
 
§ načrtovanje in priprava, 
§ izvedba aktivnosti, 
§ evalvacija (vključno z možnostjo izvedbe nadaljnjih aktivnosti). 
 
Skozi projekt se morajo odražati načela neformalnega učenja. 
 
Nekaj primerov aktivnosti, izpeljanih v okviru projektov mladih za demokracijo:  
 
§ oblikovanje mrež za izmenjavo, razvijanje in razširjanje primerov dobrih praks na področju mladine in 

udejstvavanja; 
§ posvetovanje mladih in z mladimi z namenom odgovoriti na potrebe in želje v povezavi z udejstvovanjem v 

demokratičnem življenju; 
§ informativni dogodki ali seminarji ali debate za mlade, osredotočene na mehanizme reprezentativne 

demokracije, vključno z delovanjem EU institucij in EU politik; 
§ srečanja med mladimi in odločevalci ali strokovnjaki na področju udejtvovanja v demokratičnem življenju in 

demokratičnih institucijah 
§ dogodki, ki predstavljajo simulacijo delovanja demokratičnih institucij in vloge odločevalcev 
§ kombinacija zgoraj omenjenih aktivnosti, ki so lahko izvedene na različnih ravneh (lokalni, regionalni, 

nacionalni, mednarodni) znotraj enega projekta. 

Kaj NI projekt mladih za demokracijo? 
Do podpore v okviru projektov mladih za demokracijo NISO upravičene predvsem naslednje aktivnosti: 
 
§ statutarna srečanja organizacij,  
§ mladinske izmenjave, 
§ mladinske pobude. 

Kakšna so merila za ocenjevanje projektov mladih za 
demokracijo? 

Merila za upravičenost 

Upravičeni 
predlagatelji 

Vsak predlagatelj mora biti: 
§ nepridobitna/nevladna organizacija ali 
§ lokalna, regionalna javna organizacija ali 
§ neformalna skupina mladih (opomnik: pri neformalnih skupinah prevzame 

odgovornost ena od mladih oseb iz skupine – predstavnik skupine), 
§ organizacija, aktivna na evropski ravni na področju mladine. 
 
Vsi predlagatelji morajo biti iz programskih držav. 

Število 
predlagateljev 

Dva predlagatelja iz različnih programskih držav, od katerih je najmanj eden iz držav 
EU. Najmanj 2 partnerja na državo. Partnerja morata biti medsebojno neodvisna (glej 
razlago spodaj). 
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Upravičeni 
udeleženci 

Mladi udeleženci: udeleženci, stari med 13 in 30 let, s stalnim prebivališčem v 
programski državi. 
Politični odločevalci: V kolikor projekt predvideva sodelovanje 
odločevalcev/strokovnjakov na področju mladinske politike, so lahko ti udeleženci 
vključeni ne glede na njihovo starost in geografsko pripadnost. 

Število udeležencev Projekt mora vključevati najmanj 16 mladih udeležencev.  

Kraj-i izvajanja 
aktivnosti Aktivnost se mora izvajati v državi (državah) enega ali več predlagateljev. 

Trajanje projekta Od 3 do 18 mesecev. 

Trajanje aktivnosti Ni predvidenega specifičnega trajanja aktivnosti. 

Program aktivnosti Prijavnici je potrebno priložiti pregled aktivnosti.  

Kdo se lahko 
prijavi? 

Predlagatelj, ki aktivnost gosti ali eden od predlagateljev, ki gosti del aktivnosti, 
prevzame vlogo usklajevalne organizacije in vloži prijavo pri svoji Nacionalni agenciji 
(glej poglavje “Kje se prijaviti?”) v imenu vseh predlagateljev (“Enostransko 
financiranje”).  
 
Predlagatelj, ki se želi prijaviti, mora imeti sedež v državi, v kateri se prijavlja. 
 
V primeru neformalnih skupin eden od članov skupine prevzame vlogo zastopnika in 
sprejme odgovornost prijave in podpisa pogodbe v imenu skupine. 

Kje se prijaviti?  

Prijave, ki se pošljejo Izvajalski agenciji: prijavnica, predložena s strani 
organizacije aktivne na evropski ravni  
Prijave, ki se pošljejo Nacionalnim agencijam: prošnje ostalih upravičenih 
prijaviteljev. 

Kdaj se prijaviti? Prijavnico je potrebno oddati na prijavni rok, ki ustreza datumu začetka projekta (glej 
del C v tem Vodniku). 

Kako se prijaviti? Prijavnica mora biti predložena v skladu z navodili, ki so opisana v poglavju C tega 
Vodnika.  

Ostala merila 
Zaščita in varnost udeležencev: 
Prijavitelj mora zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotovitev zaščite in varnosti 
udeležencev.  

Merila za izločitev 

  Ob podpisu prijavnice prijavitelj izjavi, da se ne nahaja v položaju, ki bi mu preprečeval 
prejetje dotacije Evropske unije (glej del C v tem Vodniku). 

 Merila za izbor 

Finančna zmožnost Prijavitelj mora dokazati, da ima stalne in zadostne vire financiranja za celotno obdobje 
projekta in da bo sodeloval pri njegovem financiranju. 

Poslovna zmožnost Prijavitelj mora dokazati, da ima potrebne kompetence in motivacijo za izvedbo 
predlaganega projekta.  

 

Merila za dodelitev  
Projekti bodo ocenjeni, upoštevajoč naslednja merila: 
 

Skladnost s cilji in 
prednostnimi 
nalogami programa 
(30 %) 

Skladnost s: 
§ spošnimi cilji programa, 
§ specifičnimi nameni podakcije, 
§ stalnimi prednostnimi nalogami programa, 
§ letnimi prednostnimi nalogami, določenimi na evropski in nacionalni ravni (kjer so 

nacionalne prednostne naloge določene). 
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Kakovost 
tematskega 
koncepta  
(20 %) 
 

Kakovost tematskega koncepta s posebnim poudarkom na: 

• Participacija mladih v mehanizimih reprezentativne demokracije; ali  

• Omogočanje mladim, da se spoznajo s koncepti reprezentativne demokracije in 
aktivnega državljanstva; ali 

• Spodbujanje dialoga med mladimi in političnimi odločevalci na vseh ravnejh 
(lookalni, regionalni, nacionalni in ali evropski); ali 

• Katerakoli kombinacija od zgoraj.  

Kakovost projekta in 
predlaganih metod 
(30 %) 
 

§ Kakovost načrta projekta  
(kakovost partnerstva/aktivna udeležba vseh predlagateljev v projektu; kakovost 
pripravljalnega obdobja; kakovost programa aktivnosti; kakovost obdobja 
evalvacije).  

§ Kakovost vsebine projekta in metodologije  
(tema projekta odraža zanimanja in potrebe udeležencev; uporaba metod 
neformalnega učenja; aktivno sodelovanje udeležencev v projektu; spodbujanje 
socialnega in osebnega razvoja udeležencev; medkulturna razsežnost; evropska 
razsežnost).  

§ Kakovost in prepoznavnost dosega projekta  
(vpliv; pomnoževalni učinek in nadaljnje aktivnosti; prepoznavnost 
projekta/prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI; razširjanje in uporaba 
rezultatov). 

Profil in število 
udeležencev in 
predlagateljev (20 
%) 

§ Vključevanje mladih z manj priložnostmi 
§ Število držav in partnerjev vključenih v projekt 

Kaj je še potrebno vedeti o projektih mladih za demokracijo?  

Projekti z več ukrepi – Akcija 1 
Aktivnost usposabljanja in mreženja so lahko del projektov z več ukrepi v akciji 1. Več informacij v poglavju 
»Projekti z več ukrepi« v tej akciji.  
 

Sodelovanje odločevalcev/strokovnjakov v projektu mladih za 
demokracijo  

V kolikor projekt predvideva sodelovanje odločevalcev/strokovnjakov, ne sme biti noben neposredni strošek v 
zvezi z njihovim sodelovanjem (potovanje, hrana, nastanitev, stroški vize, posebne zahteve, itd) krit s strani 
programa MLADI V AKCIJI. Ti stroški so lahko kriti s strani ostalih financerjev tega projekta, kot recimo prispevek 
predlagateljav ali nacionalni, regionalni, lokalni ali zasebni prispevki za projekt. 

Neodvisnost predlagateljev 
 
V okviru projekta mladih za demokracijo so lahko predlagatelji vključeni v isto mrežo, vseeno pa mora biti vsak 
predlagatelj neodvisen od drugega v smislu odločanja, finaciranja in izvajanja svojih operacij. 
 
 
Primer projekta mladih za demokracijo 
 
V projektu se je zbralo 40 mladih iz programskih držav za 10 dni z namenom, da bodo simulirali delo in postopek 
sprejemanja odločitev v Evropskem parlamentu. Udeleženci so izbrali predsednika njihovega Parlamenta in 
izoblikovali parlamentarne skupine in odbore za debatiranje o skupaj izbranih temah, ki so pomemna za življenje 
mladih ljudi in so hkrati na vrhu EU prioritet. Po pripravljalni fazi, ki je temeljila na prebiranju resničnih 
dokumentov in dela Evropskega parlamenta, so mladi simulirali tudi zasedanje Evropskega parlamenta. Tekom 
desetih dni so se srečali tudi s predstavniki EU institucij (Evropskega parlamenta).  
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Kakšna so pravila financiranja?  
Proračun projekta mora biti zasnovan na podlagi naslednjih pravil financiranja:  
 

Upravičeni stroški Podlaga za 
financiranje Znesek Pravilo dodelitve Obveznosti poročanja 

Stroški aktivnosti Upravičeni neposredni stroški 
- potni stroški, 
- stroški nastanitve/prehrane, 
- organizacija seminarjev, srečanj, 
konzultacij, aktivnosti, 
- stroški objav/prevodov/informiranja, 
- razširjanje in uporaba rezultatov, 
- drugi stroški, neposredno povezani z 
izvajanjem projekta. 
 
Upravičeni posredni stroški 
(7 % upravičenih neposrednih stroškov) 

Odstotek 
dejanskih 
stroškov 
 
 

75 % vseh upravičenih stroškov.  
 (v kolikor ni s strani prijavitelja 
zahtevan nižji %) 
Največ 50 000 EUR  

Pogojno: cilji in program 
aktivnosti morajo biti jasno 
začrtani v prijavnem obrazcu. 

Popolna utemeljitev 
nastalih stroškov, kopija 
vozovnic/računov (samo za 
neposredne stroške). 
V zaključnem poročilu 
morajo biti opisani 
rezultati/dosežki. 
Seznam vseh udeležencev 
s podpisi. 
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Kako oblikovati dober projekt?  
Merila za dodelitev so tista, po katerih bo ocenjena kakovost projekta. Tu je nekaj nasvetov, ki vam lahko 
pomagajo oblikovati dober projekt.  

Kakovost načrta projekta 
§ Kakovost partnerstva/aktivna udeležba vseh predlagateljev v projektu 

Nemoteno in učinkovito sodelovanje med predlagatelji je nujno potreben element za uspešen razvoj projekta. 
Predlagatelji morajo dokazati sposobnost za vzpostavitev in vzdrževanje trdnega partnerstva, ki vključuje 
aktivno sodelovanje vseh partnerjev in doseganje skupnih ciljev. Potrebno je upoštevati naslednje elemente: 
raven mreženja, sodelovanje in obveza vsakega predlagatelja v projektu, profil in ozadje predlagateljev, ko 
narava aktivnosti zahteva posedovanje določenih sposobnosti, jasno in soglasno sprejeto opredelitev vlog in 
nalog posameznega predlagatelja v projektu, sposobnost partnerstva za izvedbo nadaljnjih aktivnosti in 
razširjanje rezultatov projekta.  
 
Oblikovanje partnerstva med predlagatelji različnih profilov (npr. lokalnimi oblastmi in nevladnimi 
organizacijami) lahko olajša izvajanje aktivnosti (še posebej, kadar je njen namen zagotoviti interakcijo med 
mladimi in odločevalci).  

 
§ Kakovost pripravljalnega obdobja 

Pripravljalno obdobje je ključnega pomena za uspeh projekta usposabljanja in mreženja. V času te faze se 
morajo predlagatelji strinjati o skupni temi projekta. Razmisliti morajo o razdelitvi nalog, programu aktivnosti, 
metodah dela, profilu udeležencev, tehnični izvedbi (kraj izvajanja aktivnosti, prevozi, nastanitev, podporno 
gradivo; jezikovna podpora). Pripravljalno obdobje bi moralo stopnjevati sodelovanje udeležencev v projektu 
mladih za demokracijo in jih pripraviti na medkulturna srečanja z drugimi mladimi ljudmi iz različnih okolij in 
kultur.  

 
§ Kakovost programa aktivnosti  

Program aktivnosti mora biti jasno in realno določen, uravnotežen ter povezan s prednostnimi nalogami 
programa MLADI V AKCIJI. Program mora vsebovati pestrost različnih medkulturnih metod in mora biti 
prilagojen profilu udeležencev. 
 

 
§ Kakovost obdobja evalvacije  

Za doseganje trajnega učinka projekta se od predlagateljev in udeležencev pričakuje, da v proces vključijo 
tudi obdobje evalvacije. Z zaključno evalvacijo je potrebno oceniti, če so bili doseženi cilji projekta in 
izpolnjena pričakovanja predlagateljev ter udeležencev. Evalvacija mora prav tako poudariti učne rezultate.  
 
Za nemoten potek aktivnosti poleg zaključne evalvacije partnerji v proces vključujejo tudi evalvacijo pred, 
med in po zaključeni aktivnosti. Evalvacija pred aktivnostjo predlagateljem omogoči natančno izoblikovan 
načrt projekta, sprotna evalvacija pa je pomembna za prejem povratne informacije udeležencev in ustrezno 
prilagoditev programa aktivnosti.  
 

 
§ Kakovost ukrepov za zagotavaljnje zaščite in varnosti udeležencev 

 
Med načrtovanjem in pripravami projekta morajo prijavitelji posvetiti posebno pozornost varnosti in zaščiti 
udeležencev s posebnim poudarkom na zakonodaji in politikah, ki so od države do države drugačne. 
Predlagatelj mora zagotoviti, da so v projektu obravnavane teme varnosti in zaščite udeležencev. Prisotnih 
mora biti zadostno število mladinskih voditeljev, ki mladim zagotavljajo, da lahko svoje učne izkušnje delijo z 
drugimi v ustrezno varnem in zaščitenem okolju. V kolikor so v skupini mladih predstavniki obeh spolov, je 
zaželjeno, da so tudi mladinskih voditelji obeh spolov. Priporočeno je določiti postopke v sili (24/7 kontaktne 
informacije za gostujoče in domače države, denarni sklad za primere v sili, nadomestni načrt, medicinsko 
opremo, najmanj enega vodjo z opravljenim usposabljanjem za nudenje prve pomoči, kontaktne podatke 
urgentnih služb, postopki razkrivanja podatkov in tako dalje). Uporabno je tudi, da se pripravi skupna”pravila 
obnnašanja”, ki bodo tako vodjem kot udeležencem pomagala upoštevati skupaj določene standarde 
obnašanja (npr. glede uživanja alkohola, cigaret itd.). Hkrati pa je zaželjeno, da imajo mladinski voditelji 
enako razumevanje in odnos do posameznih področij – še posebej v kriznih situacijah. Nadaljne informacije 
in kontrolne sezname lahko najdete v Navodilih o zaščiti in varnosti mladih (glej Prilogo III tega Vodnika) 
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Kakovost vsebine projekta in metodologije  
§ Relevantnost teme, ki je v skupnem interesu za skupino udeležencev 

Projekt mora imeti jasno določen tematski koncept, ki ga želijo predlagatelji raziskati skupaj. Izbrana tema 
mora biti soglasno potrjena in mora izražati interese in potrebe udeležencev. Tema mora biti prenešena v 
konkretne dnevne aktivnosti projektov mladih za demokracijo.  
 
 

§ Uporaba metod neformalnega učenja 
Projekt mora zasledovati načela neformalnega učenja. Za zadovoljevanje različnih potreb udeležencev in 
doseganje želenih učinkov so lahko uporabljene raznolike metode in tehnike neformalnega učenja (delavnice, 
igre vlog, aktivnosti na prostem, spoznavne igre, okrogle mize …). Projekt mora biti osnovan na 
medkulturnem učnem procesu, ki spodbuja ustvarjalnost, aktivno participacijo in pobudništvo.  

 
§ Aktivno sodelovanje udeležencev v projektu 

Dnevni program aktivnosti in metode dela, v katerih morajo udeleženci aktivno sodelovati, sprožijo učni 
proces. Prav tako morajo udeleženci aktivno sodelovati v pripravljalnem obdobju in obdobju evalvacije. Mladi 
morajo imeti možnost enakovredno spoznavati različne teme ne glede na jezikovne ali druge sposobnosti.  
 

§ Spodbujanje družbenega in osebnega razvoja udeležencev 
Projekt mora udeležencem omogočiti pridobivanje samozavesti z novimi izkušnjami, odnosom in vedenjem, 
pridobivanje spretnosti, kompetenc in znanja, ki bodo prispevali k njihovemu družbenemu in osebnemu 
razvoju.  
 

§ Medkulturna razsežnost 
Aktivnost mora krepiti pozitivno zavest mladih o drugih kulturah, podpirati dialog in medkulturna srečanja 
mladih iz različnih okolij in kultur. Pomagati mora preprečevati in premagovati predsodke, rasizem in druge 
nazore, ki vodijo v izključevanje ter razvijati občutek za strpnost in razumevanje raznolikosti.  

 
§ Evropska razsežnost 

Projekt mladih za demokracijo mora prispevati k izobraževalnemu procesu mlade osebe in povečevati zavest 
o evropskem/mednarodnem kontekstu, v katerem živijo. Evropska razsežnost se lahko odraža na naslednje 
načine:  

 
- projekt krepi občutek evropskega državljanstva pri mladih ter jim pomaga razumeti njihovo vlogo v Evropi 

danes in v prihodnosti; 
- projekt odraža eno od skupnih skrbi evropske družbe, kot so rasizem, ksenofobija in antisemitizem, zloraba 

drog …; 
- tema projekta je povezana s temami EU, kot so širitev EU, vloge in dejavnosti evropskih institucij, dejavnosti 

EU na področjih, ki zadevajo mlade; 
- projekt spodbuja razprave o temeljnih načelih EU, npr. načelu svobode, demokracije, spoštovanja človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. 

Kakovost dosega projekta  
§ Vpliv, pomnoževalni učinek in nadaljnje aktivnosti 

Vpliv projekta mladih za demokracijo naj ne bo omejen samo na udeležence aktivnosti. Predlagatelji se 
morajo potruditi po svojih najboljših močeh, da vključijo tudi druge ljudi (iz soseske, lokalnega okolja …) v 
aktivnosti projekta.  
 
Projekt mladih za demokracijo mora biti zasnovan dolgoročno in dosegati dolgoročen pomnoževalni učinek 
ter trajnostni vpliv, npr. drugi akterji uporabljajo rezultate aktivnosti v novem kontekstu. Predlagatelji morajo 
identificirati možne ciljne skupine, ki lahko delujejo kot “pomnoževalci” (mladi, mladinski delavci, mediji, 
politični voditelji, odločevalci na ravni EU) za širjenje ciljev in rezultatov projekta.  
 
Nadalje, predlagatelji in udeleženci naj sistematično razmislijo o ukrepih za nadaljnje aktivnosti. Bo dogodek 
ponovljen? Je lahko v nov projekt vključen nov predlagatelj? Kako se lahko nadaljuje razprava o tematskem 
konceptu in kateri so naslednji koraki? Bo mogoče načrtovati in izvesti nove projekte v sklopu drugih akcij 
programa MLADI V AKCIJI?  

 
§ Prepoznavnost projekta/prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI  
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Predlagatelji morajo skupaj razmisliti o ukrepih, ki bodo zagotovili prepoznavnost njihovega projekta in 
programa MLADI V AKCIJI. Ustvarjalnost predlagateljev in udeležencev pomeni dodatno možnost za širjenje 
informacij o projektu kot tudi o priložnostih, ki jih ponuja program MLADI V AKCIJI. Ukrepi za prepoznavnost 
se večinoma odvijajo pred in med izvajanjem projekta. Tovrstni ukrepi so lahko razdeljeni v dve večji skupini:  

 
- Prepoznavnost projekta 

Skozi celotno izvajanje projekta morajo predlagatelji in udeleženci promovirati projekt kot tudi 
njegove namene in cilje. Da bi dvignili zavest o projektu lahko npr. izdelajo informacijska gradiva, 
vzpostavijo seznam prejemnikov elektronske pošte, pripravijo plakate, nalepke, promocijske izdelke 
(majice, čepice, pisala …), povabijo na dogodke novinarje, objavijo izjave za javnost ali članke v 
lokalnih časopisih in spletne strani, ustvarijo spletni portal, galerijo slik ali blog na internetu …  

 
-  Prepoznavnost programa MLADI V AKCIJI  

Za povečanje zavedanja o priložnostih, ki jih program MLADI V AKCIJI ponuja mladim in 
mladinskim delavcem v Evropi in izven nje, mora, poleg obvezne uporabe uradnega logotipa 
programa MLADI V AKCIJI (glej del C tega Vodnika), vsak projekt nastopati kot “pomnoževalec” 
programa MLADI V AKCIJI. Predlagatelji so pozvani, da v ukrepe za zagotavljanje prepoznavnosti 
projekta (glej primere zgoraj) vključijo tudi informacije o programu (npr. informacije o akcijah 
programa, njegovih ciljih in ciljnih skupinah …). Predlagatelji lahko te informacije vključijo v 
predavanja ali delavnice v okviru programa aktivnosti. Prav tako lahko načrtujejo udeležbo na 
dogodkih (seminarji, konference, debate) na različnih ravneh (lokalna, regionalna, nacionalna, 
mednarodna).  

 
§ Razširjanje in uporaba rezultatov 

Vsak predlagatelj mora predvidevati ukrepe za razširjanje in uporabo rezultatov projekta. 
Standardni ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov so lahko enaki kot ukrepi za prepoznavnost, navedeni 
zgoraj. Glavna razlika je, da se ukrepi za razširjanje in uporabo rezultatov osredotočajo na rezultate projekta 
in ne na njegove aktivnosti ter cilje. Iz tega razloga izvajamo ukrepe za razširjanje in uporabo rezultatov po 
zaključeni aktivnosti projekta mladih za demokracijo. Poleg standardnih ukrepov lahko predlagatelji 
vzpostavijo še dodatne ukrepe za širjenje in poudarjanje vrednosti rezultatov projekta, npr. organizacija 
javnih dogodkov (predstavitve, konference, delavnice …), izdelava avdiovizualnih produktov (CD, DVD …), 
vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja z mediji (radio, TV prispevki, intervjuji, nastop na različnih radio ali 
televizijskih programih …), izdelava informacijskega gradiva (časopis, brošure, knjižice, priročnikii …), 
vzpostavitev spletnega portala itd. 

 


