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Ta popravek je sestavljen iz dveh delov: 
 

 spremembe v zvezi z uvedbo evropskih solidarnostnih enot; 

 ostale spremembe Vodnika za prijavitelje 2017. 
 
Za večjo jasnost in lažje branje so spremembe v zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami označene z rdečo, pri čemer 
je navedeno celotno besedilo poglavja „Projekt mobilnosti za mlade in mladinske delavce“, za ostale spremembe pa so 
navedeni samo izseki zadevnih poglavij.  
 
Vse navedene spremembe so zajete v različici 2 Vodnika za prijavitelje Erasmus+ 2017, ki je na voljo na spletišču  
Erasmus+ Evropske komisije.  
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SPREMEMBE V ZVEZI Z UVEDBO EVROPSKIH SOLIDARNOSTNIH ENOT 

Stran 78 

PROJEKT MOBILNOSTI ZA MLADE IN MLADINSKE DELAVCE
 1  

V okviru tega ukrepa sta lahko podprti dve vrsti projektov: 
 

 projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce, ki so lahko sestavljeni iz mladinskih izmenjav, evropske 
prostovoljske službe in/ali aktivnosti mladinskih delavcev; 

 

 projekti mobilnosti za mlade, ki se osredotočajo na aktivnosti evropske prostovoljske službe za izkušene 
koordinatorske organizacije EVS: strateški projekti EVS. 

 
V letu 2017 bo pri izboru projektov poudarek na: 

 
 doseganju marginaliziranih mladih, spodbujanje raznolikosti, medkulturnega in medverskega dialoga, skupnih 

vrednot svobode, strpnosti in spoštovanju človekovih pravic, kot tudi na projektih za izboljšanje medijske 
pismenosti, kritičnega razmišljanja in smisla za pobudo pri mladih; kot tudi na 

 opremljanju mladinskih delavcev s kompetencami in metodami, ki so potrebne za prenos skupnih temeljnih 
vrednot naše družbe, zlasti tistim mladim, ki jih je težko doseči, in preprečevanju nasilne radikalizacije mladih.  
 

V zvezi s tem in ob upoštevanju kritičnih okoliščin v Evropi ter ob upoštevanju dejstva, da mladinsko delo, aktivnosti 
neformalnega izobraževanja in prostovoljstvo lahko pomembno prispevajo k obravnavanju potreb beguncev, prosilcem 
za azil in migrantov in/ali izboljšajo osveščenost o tej temi znotraj lokalnih skupnosti – bo poseben poudarek tudi na 
podpori projektov mobilnosti mladih, kjer je poudarek na, oz. ki vključujejo begunce, prosilce za azil in imigrante. 

 

PRISPEVEK EVROPSKE PROSTOVOLJSKE SLUŽBE K POBUDI EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE  

Za krepitev kohezije in spodbujanje solidarnosti v evropski družbi je Evropska komisija2 vzpostavila evropske 
solidarnostne enote, da bi ustvarila skupnost mladih, ki so se pripravljeni vključiti v širok nabor solidarnostnih aktivnosti 
bodisi s prostovoljstvom bodisi s pridobitvijo poklicnih izkušenj pri reševanju težavnih razmer po Evropski uniji in zunaj 
nje. 
 
Evropske solidarnostne enote bodo v svoji prvi fazi temeljile na trenutno obstoječih programih EU. Eden od 
najpomembnejših programov financiranja, ki prispeva k evropskim solidarnostnim enotam, je evropska prostovoljska 
služba. Evropske solidarnostne enote bodo tako aktivnostim evropske prostovoljske službe zagotovile spodbudo in večjo 
prepoznavnost, obenem pa prostovoljstvo na ravni EU umestile v širši okvir in omogočile dodatne priložnosti za 
dolgotrajno prostovoljstvo. 
 
Več informacij o pobudi evropske solidarnostne enote in kako se ji pridružiti, je na voljo na spletišču: 
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_sl. 

 
Partnerstvo med programoma Erasmus+ in LIFE 3 

 
Poleg tega je bilo za okrepitev razsežnosti prostovoljstva evropskih solidarnostnih enot vzpostavljeno partnerstvo med 
programoma Erasmus+ in LIFE, da bi bile leta 2017 na voljo še druge priložnosti za dolgoročno EVS na področjih okolja, 
varstva narave in podnebnih ukrepov, zaradi česar bi lahko mladi prostovoljci pridobili občutek za odgovornost do 
naravnega kapitala po vsej Evropi in se zavedali, da je njegovo varstvo skupna odgovornost.  
 
Več informacij o pobudi evropske solidarnostne enote in kako se ji pridružiti, je na voljo na spletišču: 
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_sl. 

                                                            
1 Največ proračunskih sredstev za ta ukrep je dodeljenih za podporo mednarodnih aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav Programa. 

Vendar se lahko s približno 25 % proračunskih sredstev, ki so na voljo za ta ukrep, financirajo mednarodne aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz 
držav Programa in partnerskih držav, ki mejijo na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2016%3A942%3AFIN. 
3 http://ec.europa.eu/environment/life. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2016%3A942%3AFIN
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PROJEKTI MOBILNOSTI ZA MLADE IN MLADINSKE DELAVCE, KI LAHKO VKLJUČUJEJO 

MLADINSKE IZMENJAVE, EVROPSKO PROSTOVOLJSKO SLUŽBO IN/ALI AKTIVNOSTI 
MLADINSKIH DELAVCEV. 

 
Projekt mobilnosti lahko združuje eno ali več naslednjih aktivnosti:  

 
 
Mobilnost mladih: 
 
 mladinske izmenjave:  
Mladinske izmenjave omogočajo skupinam mladih iz najmanj dveh različnih držav, da se spoznajo in skupaj živijo največ 21 
dni. Med mladinsko izmenjavo udeleženci, ki jih podpirajo vodje skupin, skupaj izvajajo delovni program (nabor delavnic, vaj, 
razprav, igranja vlog, simulacij, aktivnosti na prostem itd.), ki jih načrtujejo in pripravijo sami pred izmenjavo. Mladinske 
izmenjave mladim omogočijo, da: razvijejo spretnosti; se seznanijo z družbeno pomembnimi temami/tematskimi področji; 
odkrijejo nove kulture, navade in življenjske sloge, predvsem z vzajemnim učenjem; okrepijo vrednote, kot so solidarnost, 
demokracija, prijateljstvo itd. Učni proces v mladinskih izmenjavah se spodbuja z metodami neformalnega izobraževanja. 
Zaradi razmeroma kratkega trajanja je sodelovanje mladih z manj priložnostmi primerno; kot take, mladinske izmenjave 
nudijo izkušnjo mednarodne mobilnosti v varnem okolju skupine, z možnostjo zadostnega števila vodij skupine, da skrbijo za 
udeležence. Mladinske izmenjave lahko predstavljajo tudi dobro okolje za razpravljanje in učenje o vprašanjih vključevanja 
in raznolikosti. Mladinske izmenjave temeljijo na mednarodnem sodelovanju med dvema ali več sodelujočimi organizacijami 
iz različnih držav v Evropski uniji in po svetu.  
 
Do nepovratnih sredstev v okviru mladinskih izmenjav niso upravičene naslednje aktivnosti: akademski študijski obiski; 
izmenjave, katerih cilj je finančni dobiček; izmenjave, ki sodijo v aktivnost turizma; festivali; počitniška potovanja; turneje. 
 
 Evropska prostovoljska služba (EVS):  
Ta aktivnost omogoča mladim, ki so stari od 17 do 30 let, da izrazijo svojo osebno zavezanost z neplačanim prostovoljnim 
delom za polni delovni čas in največ 12 mesecev v drugi državi Evropske unije ali zunaj nje. Mladi z manj priložnostmi lahko 
prejmejo dodatno podporo, da se omogoči njihovo sodelovanje in se lahko udeležijo EVS tudi za krajše obdobje (dva tedna 
ali dlje). Mladi prostovoljci dobijo priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki obravnavajo informacije in 
politike na področju mladine, osebni in socialno-vzgojni razvoj mladih, državljansko udeležbo, socialno varstvo, vključevanje 
oseb z manj priložnostmi, okolje, programe neformalnega izobraževanja, IKT in medijsko pismenost, kulturo in ustvarjalnost, 
razvojno sodelovanje itd.  
 
Zaradi partnerstva med programoma Erasmus+ in LIFE bodo imeli mladi prostovoljci dodatne priložnosti, da prispevajo k 
varstvu okolja in podnebja z vključevanjem v aktivnosti, kot so spremljanje vrst in habitatov, sodelovanje pri raziskavah in 
nadzoru, ponovno pogozdovanje in vzdrževanje dreves, pobude za ozaveščanje javnosti, preprečevanje požarov v naravi, 
opredelitev in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, ekološka obnova, gradnja poti in čiščenje okolja (npr. morskih 
odpadkov.  
 
V projektu lahko sodeluje od 1 do 30 prostovoljcev, ki lahko opravljajo prostovoljno delo posamično ali v skupini. 
 
Sodelujoče organizacije so odgovorne za:  
 

o urejanje bivanja, namestitve in lokalnega prevoza za prostovoljce;  
o načrtovanje nalog in aktivnosti za prostovoljce, ki upoštevajo kvalitativna načela evropske prostovoljske službe, 

navedena v listini EVS; 
o zagotavljanje stalne, z nalogami povezane, jezikovne, osebne in administrativne podpore za prostovoljce med 

celotnim trajanjem aktivnosti. 
 

Za aktivnosti mobilnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot (tj. delo, ki traja od 2 do 12 mesecev in poteka v državi 
Programa) so sodelujoče organizacije zelo spodbujene, naj svoje prostovoljce EVS izberejo iz podatkovne zbirke evropskih 
solidarnostnih enot, v kateri mladi, ki se želijo ukvarjati s prostovoljskimi dejavnosti, registrirajo svoj profil. 
 
Udeležba v aktivnosti EVS mora biti za prostovoljce brezplačna, razen v primeru morebitnih prispevkov za potne stroške (če 
nepovratna sredstva Erasmus+ teh stroškov ne pokrijejo v celoti) in dodatnih stroškov, ki niso povezani z izvajanjem 
aktivnosti. Osnovni stroški udeležbe prostovoljcev v aktivnosti EVS se krijejo iz nepovratnih sredstev Erasmus+ ali drugih 
sredstev, ki jih priskrbijo sodelujoče organizacije. 
 
Poleg podpore, ki jo za prostovoljce zagotovijo sodelujoče organizacije, nacionalne agencije ali regionalni centri SALTO 
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organizirajo krog usposabljanj in vrednotenj4, ki se ga morajo udeležiti vsi prostovoljci in ki zajema: a) usposabljanje ob 
prihodu za prostovoljno službo, ki traja 2 meseca ali dlje; b) vmesno vrednotenje za prostovoljno delo, ki traja 6 mesecev in 
dlje. 
 
Naslednje aktivnosti se ne štejejo kot evropska prostovoljska služba v okviru programa Erasmus+: občasno, nestrukturirano 
prostovoljstvo ali prostovoljstvo za polovični delovni čas; delovna praksa v podjetju; plačana služba; rekreacija ali turistična 
aktivnost; jezikovni tečaj; izkoriščanje nizkocenovne delovne sile; obdobje študija ali poklicnega usposabljanja v tujini. 
 
Mobilnost mladinskih delavcev:  
 
 usposabljanje in mreženje mladinskih delavcev:  
Ta aktivnost podpira poklicni razvoj mladinskih delavcev prek izvajanja aktivnosti, kot so mednarodni seminarji, 
usposabljanja, dogodki za vzpostavljanje stikov, študijski obiski itd. ali izobraževalni obiski na delovnem mestu/obdobja 
opazovanja v tujini v organizaciji, ki je aktivna na področju mladine. Vse te aktivnosti organizirajo organizacije, ki sodelujejo v 
projektu. Sodelovanje mladinskih delavcev v takih aktivnostih prispeva h krepitvi zmogljivosti njihovih organizacij in bi 
moralo imeti jasen učinek na vsakodnevno delo mladinskih delavcev z mladimi. Učne rezultate bi bilo zato treba razširjati 
naprej na področju mladine.  
 
 

 

KAKŠNA JE VLOGA ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO V TEM PROJEKTU? 

Sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt mobilnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:  

 
 koordinator projekta mobilnosti za mladino: prijavi celotni projekt v imenu vseh partnerskih organizacij; 
 organizacija pošiljateljica: odgovorna je za pošiljanje mladih in mladinskih delavcev v tujino (to vključuje: 

organiziranje praktičnih ureditev; pripravo udeležencev pred odhodom; zagotavljanje podpore za udeležence v 
vseh fazah projekta);  

 organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da gosti aktivnost, oblikuje program aktivnosti za udeležence v 
sodelovanju z udeleženci in partnerskimi organizacijami, zagotavlja podporo za udeležence v vseh fazah projekta. 

 
Mladi prostovoljci, ki opravljajo evropsko prostovoljsko službo, ki traja dva meseca ali več, so upravičeni do jezikovne 
podpore. V okviru Programa se postopoma izvaja spletna jezikovna podpora. Evropska komisija omogoča dostop do te 
storitve upravičenim udeležencem, da bi ocenila njihovo znanje tujih jezikov in po potrebi ponudila najustreznejše učenje 
jezikov pred mobilnostjo in/ali med njo (za več podrobnosti glej Prilogo I k temu vodniku). 

 

KAKŠNA SO MERILA ZA OCENO TEGA PROJEKTA? 

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti projekt mobilnosti za upravičenost do nepovratnih sredstev 
Erasmus+: 

SPLOŠNA MERILA ZA UPRAVIČENOST 

Upravičene aktivnosti 

Projekt mobilnosti za mlade mora zajemati eno ali več naslednjih aktivnosti:  

 mladinske izmenjave, 

 evropsko prostovoljsko službo, 

 usposabljanje in mreženje mladinskih delavcev. 

                                                            
4
 Podrobne informacije lahko najdete v dokumentu „Napotki za EVS krog usposabljanj in vrednotenj ter minimalni standardi kakovosti“:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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Upravičene sodelujoče 
organizacije 

Sodelujoča organizacija je lahko:  

 neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija, 

 evropska mladinska nevladna organizacija, 

 socialno podjetje,  

 javni organ na lokalni ravni, 

 skupina mladih, ki je aktivna na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru 
mladinske organizacije (tj. neformalna skupina mladih);  

in tudi: 

 javni organ na regionalni ali nacionalni ravni5; 

 združenje regij, 

 evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, 

 profitna organizacija, ki je aktivna na področju družbene odgovornosti gospodarskih 
družb; 

s sedežem v državi Programa ali sosedski partnerski državi EU (regije od 1 do 4; glej poglavje 
„Upravičene države“ v delu A tega vodnika). 

Kdo se lahko prijavi? 

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija ali skupina6 s sedežem v državi Programa. 
Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.  

Projektu mobilnosti za mlade se dodelijo sredstva na poseben način (glej poglavje „Pravila za 
dodelitev sredstev“), če je prijavitelj: 

 javni organ na regionalni ali nacionalni ravni7, 

 združenje regij, 

 evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, 

 profitna organizacija, ki je aktivna na področju družbene odgovornosti gospodarskih 
družb. 

Število in profil 
sodelujočih organizacij 

Aktivnost mobilnosti je mednarodna in v njej sodelujeta vsaj dve sodelujoči organizaciji 
(pošiljateljica in gostiteljica) iz različnih držav. Če je v projektu mobilnosti za mlade predvidena 
samo ena aktivnost, mora koordinator delovati tudi kot organizacija pošiljateljica ali 
organizacija gostiteljica, razen če je ta aktivnost evropska prostovoljska služba. Če je v projektu 
mobilnosti za mlade predvidena več kot ena aktivnost, koordinator projekta lahko – vendar ne 
nujno – deluje kot organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica. V nobenem primeru 
koordinator ne sme biti organizacija iz sosedske partnerske države EU. 

Aktivnosti v državah Programa: vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi 
Programa. 

Aktivnosti s sosedskimi partnerskimi državami EU: aktivnost morata izvajati vsaj ena 
sodelujoča organizacija iz države Programa in ena sodelujoča organizacija iz sosedske 
partnerske države EU. 

Trajanje projekta Od 3 do 24 mesecev. 

Kje se prijaviti?  Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež. 

                                                            
5
 V tem okviru se javni organ na nacionalni ali regionalni ravni obravnava kot javni organ, ki a) zagotavlja storitve ali ima administrativno 

območje pristojnosti, ki zajema celotno nacionalno ali regionalno ozemlje, in b) ima monopol v smislu, da v državi ali regiji noben drug 
organ ne opravlja enakih funkcij (značilni primeri: ministrstva, državne agencije, regionalni javni organi itd.). V tem smislu so šole, univerze 
ali javni organi, četudi so ustanovljeni na podlagi nacionalne zakonodaje, izključeni iz te kategorije in se obravnavajo kot javni organi na 
lokalni ravni. 
6 

V primeru neformalne skupine eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu 
skupine. 
7
 Glej prejšnjo opombo. 
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Kdaj se prijaviti? 

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov: 

 do 2. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 
med 1. majem in 30. septembrom istega leta; 

 do 26. aprila do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 
med 1. avgustom in 31 decembrom istega leta; 

 do 4. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 
med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta. 

Kako se prijaviti? Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika. 

Druga merila 
Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za vsako aktivnost, načrtovano v 
projektu.  

DODATNA MERILA ZA UPRAVIČENOST ZA MLADINSKE IZMENJAVE 

Trajanje aktivnosti Od 5 do 21 dni, v kar ni zajet čas poti.  

Kraj izvajanja aktivnosti Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti. 

Upravičeni udeleženci 
Mladi, stari od 13 do 30 let8, ki živijo v državah organizacije pošiljateljice in gostiteljice. Vodje 
skupin9, vključeni v mladinsko izmenjavo, morajo biti stari najmanj 18 let. 

Število udeležencev in 
sestava nacionalnih 
skupin 

Najmanj 16 in največ 60 udeležencev (vodje skupine niso zajeti). 

Najmanj 4 udeleženci na skupino (vodje skupine niso zajeti). 

Vsaka nacionalna skupina mora imeti vsaj enega vodjo skupine.  

Druga merila 

Za ohranjanje jasne povezave z državo, kjer ima nacionalna agencija sedež, mora imeti vsaj ena 
od organizacij pošiljateljic ali organizacija gostiteljica za vsako aktivnost sedež v državi 
nacionalne agencije, ki prejme prijavo. 

Pripravljalni obisk:  

Če je za projekt predviden pripravljalni obisk, je treba upoštevati naslednja merila za 
upravičenost: 

 trajanje pripravljalnega obiska: največ dva dni (dnevi poti niso zajeti); 
 število udeležencev: najmanj en udeleženec na skupino. Udeleženca sta lahko tudi 

dva, če je drugi udeleženec mlada oseba, ki sodeluje v aktivnosti, a ne kot vodja 
skupine ali vodja usposabljanja. 

DODATNA MERILA ZA UPRAVIČENOST ZA EVROPSKO PROSTOVOLJSKO SLUŽBO 

Akreditacija 

Vse sodelujoče organizacije, ki so vključene v aktivnosti evropske prostovoljske službe, morajo 
na ustrezen rok za oddajo vloge imeti veljavno akreditacijo EVS (za več informacij glej 
poglavje EVS v Prilogi I k temu vodniku).  

Trajanje službe: 

Dolgoročna EVS: Od 210 do 12 mesecev, v kar ni zajet čas poti.  

Kratkoročna EVS: Od 2 tednov do 2 mesecev11, v kar ni zajet čas poti. Pogoj: Kratkoročna EVS se 
lahko organizira za aktivnosti, ki vključujejo vsaj 10 prostovoljcev, ki skupaj opravljajo službo 
(skupinska služba), ali če je vsaj polovica udeležencev aktivnosti mladih z manj priložnostmi. 

                                                            
8
 Upoštevati je treba naslednje: 

 spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti; 

 zgornja starostna omejitev – udeleženci ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti na dan roka za oddajo vloge. 
9 Vodja skupine je odrasla oseba, ki se pridruži mladim, ki sodelujejo v mladinski izmenjavi, da zagotovi njihovo učinkovito učenje, zaščito in 
varnost. 
10

 Dolgoročna EVS traja več kot 60 dni, v kar ni zajet čas poti. 
11

 Kratkoročna EVS traja največ 59 dni, v kar ni zajet čas poti. 
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Kraj izvajanja službe 

Prostovoljec iz države Programa mora opravljati svojo službo v drugi državi Programa ali 
sosedski partnerski državi EU. 
 
Prostovoljec iz sosedske partnerske države EU mora opravljati svojo službo v državi Programa. 

Upravičeni udeleženci 
Mladi, stari od 17 do 30 let12, ki živijo v državi svoje organizacije pošiljateljice.  

Prostovoljec lahko sodeluje samo v eni evropski prostovoljski službi13. Izjema: prostovoljci, ki so 
opravili kratkoročno EVS, se lahko udeležijo dodatne evropske prostovoljske službe. 

Število udeležencev Največ 30 prostovoljcev za celotni projekt.   

Druga merila 

Za ohranjanje jasne povezave z državo, kjer ima nacionalna agencija sedež, mora imeti vsaj ena 
od organizacij pošiljateljic ali organizacija gostiteljica za vsako aktivnost sedež v državi 
nacionalne agencije, ki prejme prijavo. 

Pripravljalni obisk: samo za aktivnosti EVS, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi. 
Če je za projekt predviden pripravljalni obisk, je treba upoštevati naslednja merila za 
upravičenost: 

 trajanje pripravljalnega obiska: največ dva dni (dnevi poti niso zajeti); 
 število udeležencev: en udeleženec na organizacijo pošiljateljico. Udeležencev je 

lahko več, če so vsi dodatni udeleženci prostovoljci z manj priložnostmi, ki sodelujejo 
v aktivnosti.  

DODATNA MERILA ZA UPRAVIČENOST ZA MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV 

Trajanje aktivnosti 
Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.  

Od tega morata biti najmanj 2 zaporedna dneva. 

Kraj izvajanja aktivnosti Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti.  

Upravičeni udeleženci 
Ni starostnih omejitev. Udeleženci, razen vodij usposabljanj in pomočnikov, morajo biti iz 
države njihove organizacije pošiljateljice ali gostiteljice. 

Število udeležencev 
Največ 50 udeležencev (kamor so po potrebi zajeti vodje usposabljanj in pomočniki) v 
posamezni aktivnosti, ki je načrtovana za projekt.  

Druga merila 
Za ohranjanje jasne povezave z državo, kjer ima nacionalna agencija sedež, mora imeti vsaj ena 
od organizacij pošiljateljic ali organizacija gostiteljica za posamezno aktivnost sedež v državi 
nacionalne agencije, ki prejme prijavo. 

 
Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.  

MERILA ZA DODELITEV 

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:  
 

                                                            
12 

Glej zgornjo opombo glede starostnih omejitev. 
13

 To velja za EVS v okviru programa Erasmus+ in predhodnih programov. 
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Ustreznost projekta 
(največ 30 točk) 
 

 Ustreznost predloga glede na: 

- cilje ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“); 

- potrebe in cilje sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev; 

 v kolikšni meri je predlog primeren za:  

- doseganje mladih z manj priložnostmi, vključno z begunci, prosilci za 
azil in migranti; 

- spodbujanje raznolikosti, medkulturnega in medverskega dialoga, 
skupnih vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic 
kot tudi za projekte za izboljšanje medijske pismenosti, kritičnega 
razmišljanja in smisla za pobudo med mladimi; 

- opremljanje mladinskih delavcev s kompetencami in metodami, ki so 
potrebne za prenos skupnih temeljnih vrednot naše družbe, zlasti 
tistim mladim, ki jih je težko doseči, in za preprečevanje nasilne 
radikalizacije mladih; 

 v kolikšni meri je predlog primeren za: 

- doseganje visokokakovostnih učnih rezultatov za udeležence; 

- krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih 
organizacij. 

Kakovost zasnove in izvedbe projekta 
(največ 40 točk) 
 
 

 jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta (priprava, 
izvajanje mobilnosti in nadaljnje spremljanje); 

 usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti; 

 kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore; 

 kakovost priprav, ki so zagotovljene za udeležence; 

 kakovost predlaganih participativnih metod neformalnega učenja in 
aktivno vključevanje mladih na vseh ravneh projekta; 

 kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih rezultatov 
udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in 
priznavanje; 

 ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti 
mobilnosti; 

 v kolikšni meri se v primeru aktivnosti EVS v okviru evropskih 
solidarnostnih enot se za izbor prostovoljcev uporablja podatkovna zbirka 
evropskih solidarnostnih enot; 

 v primeru aktivnosti s partnerskimi državami, ki mejijo na EU, 
uravnotežena zastopanost organizacij iz držav Programa in partnerskih 
držav; 

 kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in 
drugimi pomembnimi deležniki. 

Učinek in razširjanje 
(največ 30 točk) 
 

 kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta; 

 morebitni učinek projekta: 

- na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom 
projekta in po njem; 

- na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno 
sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski 
ravni; 

 ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov 
projekta v sodelujočih organizacijah in drugod. 

 
Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh 
možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek 
in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“). 
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PROJEKTI MOBILNOSTI ZA MLADE, KI SE OSREDOTOČAJO NA AKTIVNOSTI EVROPSKE PROSTOVOLJSKE SLUŽBE: 
STRATEŠKI PROJEKTI EVS 

Tovrstni projekt bo podpiral izkušene koordinatorske organizacije EVS pri pripravi projektov, ki imajo sistemski učinek na 

lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni. Strateški projekt EVS bo strateško izkoristil aktivnosti EVS pri obravnavi 

opredeljenega izziva v skladu s prednostnimi nalogami programa Erasmus+. Da bi projekt dopolnjeval aktivnosti EVS, bi 

projekt ustvaril povezave s pridruženimi partnerji, ki bi prispevale h kakovostni izvedbi in krepile zmožnost projekta za 

doseganje strateških ciljev. Pomembna elementa strateškega projekta EVS sta tudi ozaveščanje o pomenu prostovoljstva za 

mlade in skupnosti ter krepitev priznavanja pridobljenih spretnosti in kompetenc. 

KAJ JE STRATEŠKI PROJEKT EVS?  

V podprte projekte bodo zajete naslednje faze:  

 priprava (vključno s praktičnimi ureditvami, izborom udeležencev, jezikovno/medkulturno/z nalogami povezano 

pripravo udeležencev pred odhodom);  

 izvajanje aktivnosti evropske prostovoljske službe in dopolnilnih aktivnosti;  

 nadaljnje spremljanje (vključno z ocenjevanjem aktivnosti EVS, formalnim priznavanjem – po potrebi – učnih 

rezultatov udeležencev med aktivnostmi ter razširjanjem in uporabo rezultatov projekta za krepitev strateške 

uporabe prostovoljstva v organizaciji in med partnerji).   

 

KATERE AKTIVNOSTI SO PODPRTE V OKVIRU TEGA UKREPA?  

Evropska prostovoljska služba  

Strateški projekt EVS bo izvajal standardne aktivnosti EVS.14  

Te aktivnosti omogočajo mladim, ki so stari od 17 do 30 let, da izrazijo svojo osebno zavezanost z neplačanim 

prostovoljskim delom za polni delovni čas in največ 12 mesecev v drugi državi Evropske unije ali zunaj nje. Mladi z manj 

priložnostmi lahko prejmejo dodatno podporo, da se omogoči njihovo sodelovanje in se lahko udeležijo EVS tudi za krajše 

obdobje (dva tedna ali dlje). Mladi prostovoljci dobijo priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki 

obravnavajo informacije in politike na področju mladine, osebni in socialno-vzgojni razvoj mladih, državljansko udeležbo, 

socialno varstvo, vključevanje oseb z manj priložnostmi, programe neformalnega izobraževanja, IKT in medijsko pismenost, 

kulturo in ustvarjalnost, razvojno sodelovanje itd.  

Zaradi partnerstva med programoma Erasmus+ in LIFE bodo imeli mladi prostovoljci dodatne priložnosti, da prispevajo k 

varstvu okolja in podnebja z vključevanjem v aktivnosti, kot so spremljanje vrst in habitatov, sodelovanje pri raziskavah in 

nadzoru, ponovno pogozdovanje in vzdrževanje dreves, pobude za ozaveščanje javnosti, preprečevanje požarov v naravi, 

opredelitev in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, ekološka obnova, gradnja poti in čiščenje okolja (npr. morskih 

odpadkov)..  

Za dober sistemski učinek bi moral projekt vključevati več prostovoljcev. Prostovoljci lahko opravljajo prostovoljno delo 

posamično ali v skupini. 

Organizacija prijaviteljica je odgovorna (po možnosti prek drugih sodelujočih organizacij) za: 

 urejanje bivanja, namestitve in lokalnega prevoza za prostovoljce;  

 načrtovanje nalog in aktivnosti za prostovoljce, ki upoštevajo kvalitativna načela evropske prostovoljske službe, 

navedena v listini EVS;  

 zagotavljanje stalne, z nalogami povezane, jezikovne, osebne in administrativne podpore za prostovoljce med 

celotnim trajanjem aktivnosti EVS s pomočjo mentorja za udeležence;  

                                                            
14 Za podroben opis te aktivnosti glej poglavje „Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce, ki so lahko sestavljeni iz mladinskih izmenjav, evropske 

prostovoljske službe in/ali mobilnosti mladinskih delavcev“. 
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 izvajanje aktivnosti razširjanja in obveščanja;  

 vključevanje pridruženega partnerja v ustrezne naloge projekta (vključno z dopolnilnimi aktivnostmi). 

Za aktivnosti, ki spadajo na tematska področja in v okvir evropskih solidarnostnih enot (tj. delo, ki traja od 2 do 12 mesecev 
in poteka v državi Programa), se zelo spodbuja, da se prostovoljci izberejo iz podatkovne zbirke evropskih solidarnostnih 
enot, v kateri mladi, ki se želijo ukvarjati s prostovoljskimi dejavnosti, registrirajo svoj profil. 

DOPOLNILNE AKTIVNOSTI  

Projekt lahko za dosego svojih ciljev in okrepitev sistemskega učinka vključuje organizacijo ustreznih dopolnilnih aktivnosti. 

Te dopolnilne aktivnosti so lahko izobraževalni obisk na delovnem mestu, srečanja, delavnice, konference, seminarji, 

usposabljanja, mentorstvo itd. 

 

KAKŠNA JE VLOGA ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO V TEM PROJEKTU?  

 Sodelujoče organizacije, ki so vključene v aktivnosti EVS, prevzamejo naslednje vloge in naloge:  
 

 organizacija prijaviteljica: odgovorna je za to, da se prijavi na projekt, podpiše in upravlja sporazum o 
nepovratnih sredstvih ter poroča o projektu in ga koordinira. Organizacija prijaviteljica prevzame tudi 
splošno odgovornost za izvajanje aktivnosti EVS. Prijavitelj lahko tudi – vendar ne nujno – deluje kot 
organizacija pošiljateljica ali gostiteljica; 
 

 organizacija pošiljateljica ali gostiteljica: izvaja aktivnosti EVS in zagotavlja podporo prostovoljcem v 
vseh fazah projekta.  

 

Pridruženi partnerji: Poleg organizacij, ki formalno sodelujejo v aktivnostih EVS in imajo veljavno akreditacijo EVS, lahko 

strateški projekt EVS vključuje tudi pridružene partnerje iz javnega ali zasebnega sektorja, ki prispevajo k izvajanju določenih 

projektnih nalog/aktivnosti ali podpirajo razširjanje in trajnost projekta. Za vprašanja glede upravljanja sporazuma se 

pridruženi partnerji ne štejejo za partnerje pri projektu in ne prejemajo sredstev. Vendar morata biti njihova vključenost ter 

vloga v projektu in različnih aktivnostih jasno opisani, vključno s tem, kako lahko z vlaganjem virov in strokovnega znanja 

prispevajo dodano vrednost za načrtovane aktivnosti.  

 

KAKŠNA SO MERILA ZA OCENO TEGA PROJEKTA?  

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti projekt za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:  

 

SPLOŠNA MERILA ZA UPRAVIČENOST 

 

Upravičene 
sodelujoče 
organizacije 

Sodelujoča organizacija je lahko:  

 neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; 

 evropska mladinska nevladna organizacija; 

 socialno podjetje;  

 javni organ na lokalni ravni;  

in tudi: 

 javni organ na regionalni ali nacionalni ravni15; 

 združenje regij; 

 evropsko združenje za teritorialno sodelovanje; 

 profitna organizacija, ki je aktivna na področju družbene odgovornosti gospodarskih 

                                                            
15

 V tem okviru se javni organ na nacionalni ali regionalni ravni obravnava kot javni organ, ki a) zagotavlja storitve ali ima administrativno 
območje pristojnosti, ki zajema celotno nacionalno ali regionalno ozemlje, in b) ima monopol v smislu, da v državi ali regiji noben drug 
organ ne opravlja enakih funkcij (značilni primeri: ministrstva, državne agencije, regionalni javni organi itd.). V tem smislu so šole, univerze 
ali javni organi, četudi so ustanovljeni na podlagi nacionalne zakonodaje, izključeni iz te kategorije in se obravnavajo kot javni organi na 
lokalni ravni. 
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družb; 

 

s sedežem v državi Programa ali sosedski partnerski državi EU (regije od 1 do 4; glej poglavje 
„Upravičene države“ v delu A tega vodnika). 

Kdo se lahko prijavi? 

 
Prijavitelj je lahko Katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa, ki ima na 
ustrezen rok za oddajo vloge veljavno akreditacijo za koordinatorsko organizacijo EVS.  
 
Organizacija prijaviteljica mora imeti dokaze o dobrem preteklem delovanju v aktivnostih EVS v 
okviru projektov mobilnosti mladih, pri čemer mora imeti najmanj en dokaz v vlogi 
koordinatorske organizacije. Pogoj je, da je bil prijavitelj v zadnjih treh letih pred rokom za 
oddajo vloge vključen v dokončane projekte Mladi v akciji ali projekte Erasmus+, v katerih je 
skupaj sodelovalo najmanj šest prostovoljcev EVS.  

Število sodelujočih 
organizacij  
 

 

Število organizacij v prijavnem obrazcu je ena (prijavitelj).  
 
Med izvajanjem aktivnosti mobilnosti morata sodelovati vsaj dve organizaciji (vsaj ena 
pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav Programa.  

Aktivnosti v državah Programa: vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi 
Programa. 

Aktivnosti s sosedskimi partnerskimi državami EU: aktivnost morata izvajati vsaj ena 
sodelujoča organizacija iz države Programa in ena sodelujoča organizacija iz sosedske 
partnerske države EU. 
 

Akreditacija 
Sodelujoče organizacije, razen prijavitelja, morajo imeti veljavno akreditacijo na prvi dan 
aktivnosti EVS, v kateri ustrezna organizacija sodeluje.  

Trajanje projekta  
Od 12 do 36 mesecev.  

Projekt se mora v vseh primerih zaključiti najpozneje do 31. avgusta 2020 

Trajanje službe:  

 
Dolgoročna EVS: Od 216 do 12 mesecev, v kar ni zajet čas poti.  
 
Kratkoročna EVS: Od 2 tednov do 2 mesecev17, v kar ni zajet čas poti. Pogoj: Kratkoročna EVS se 
lahko organizira za aktivnosti, ki vključujejo vsaj 10 prostovoljcev, ki skupaj opravljajo službo 
(skupinska služba), ali če je vsaj polovica udeležencev aktivnosti mladih z manj priložnostmi.  
 

Kraj izvajanja službe  

 
Prostovoljec iz države Programa mora opraviti svojo službo v drugi državi Programa ali 
sosedski partnerski državi EU.  
Prostovoljec iz sosedske partnerske države EU mora opraviti svojo službo v državi Programa.  
 

Upravičeni udeleženci  

 
Mladi, stari od 17 do 30 let, ki živijo v državi svoje organizacije pošiljateljice. Prostovoljec lahko 
sodeluje samo v eni evropski prostovoljski službi. 
Izjema: prostovoljci, ki so opravili kratkoročno EVS, se lahko udeležijo dodatne evropske 
prostovoljske službe.  
 

Kje se prijaviti?  Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež. 

                                                            
16

 Dolgoročna EVS traja dlje kot 60 dni, v kar ni zajet čas poti. 
17

 Kratkoročna EVS traja največ 59 dni, v kar ni zajet čas poti. 
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Kdaj se prijaviti? 

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 26. aprila do 12. ure (opoldne po 
bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. septembrom in 31. januarjem decembrom 
istega leta.  
 
Vse nacionalne agencije ne morejo izvesti tega ukrepa. Prijavitelje vabimo, da za bolj točne 
informacije obiščejo spletno stran svoje nacionalne agencije. 

Možen dodaten rok:  

Nacionalne agencije lahko organizirajo drugi krog prijav, če ostanejo neporabljena sredstva, za 
katerega tudi veljajo pravila iz tega vodnika. Nacionalne agencije bodo možnosti za to objavile 
na svojih spletnih straneh.  

Če je organiziran drugi krog, morajo prijavitelji oddati svojo vlogo za nepovratna sredstva do 4. 
oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. 
februarjem in 31. majem naslednjega leta. 

 

Kako se prijaviti? Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika. 

Druga merila  

 
Vlogo je treba oddati pri nacionalni agenciji v državi organizacije prijaviteljice. 
Organizacija se lahko na posamezen razpis za strateški projekt EVS prijavi samo enkrat.  

Za ohranjanje jasne povezave z državo, kjer ima nacionalna agencija sedež, mora imeti vsaj ena 
od organizacij pošiljateljic ali organizacija gostiteljica za posamezno aktivnost EVS sedež v 
državi nacionalne agencije, ki prejme prijavo. 

Pripravljalni obisk: samo za aktivnosti EVS, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi.  
Če je za projekt predviden pripravljalni obisk, je treba upoštevati naslednja merila za 
upravičenost: 

 trajanje pripravljalnega obiska: največ dva dni (dnevi poti niso zajeti); 
 število udeležencev: en udeleženec na organizacijo pošiljateljico. Udeležencev je 

lahko več, če so vsi dodatni udeleženci prostovoljci z manj priložnostmi, ki sodelujejo 
v aktivnosti. 

 
Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.  

MERILA ZA DODELITEV 

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:  
 

Ustreznost projekta 
(največ 35 točk) 
 

Ustreznost predloga glede na: 

- cilje ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“); 

- potrebe in cilje sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev; 

- dokazano razumevanje načel evropske prostovoljske službe, kot so 
navedena v listini EVS, ter strateško uporabo tega ukrepa za 
obravnavo enega ali več opredeljenih izzivov v skladu s prednostnimi 
nalogami programa Erasmus+. 

V kolikšni meri je predlog primeren za:  

- doseganje mladih z manj priložnostmi, vključno z begunci, prosilci za 
azil in migranti; 

- spodbujanje raznolikosti, medkulturnega in medverskega dialoga, 
skupnih vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic 
kot tudi za projekte za izboljšanje medijske pismenosti, kritičnega 
razmišljanja in smisla za pobudo med mladimi; 

V kolikšni meri je predlog primeren za: 

- doseganje visokokakovostnih učnih rezultatov za udeležence; 

- krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih 
organizacij; 

- ko so vključeni pridruženi partnerji: vključevanje pridruženih 
partnerjev v ustrezne naloge. 
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Kakovost zasnove in izvedbe projekta 
(največ 30 točk) 
 
 

 Jasnost, celovitost in kakovost strateških ciljev za uporabo EVS, vključno z 
vsemi fazami predloga projekta (priprava, izvajanje mobilnosti in nadaljnje 
spremljanje); 

 usklajenost strateških ciljev projekta in predlaganih aktivnosti; 

 ustrezne pretekle izkušnje prijavitelja za doseganje ciljev ukrepa; 

 kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih rezultatov 
udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in 
priznavanje; 

 ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti 
mobilnosti; 

 v primeru aktivnosti EVS v okviru evropskih solidarnostnih enot se za izbor 
prostovoljcev uporablja podatkovna zbirka evropskih solidarnostnih enotv 
kolikšni meri se v primeru aktivnosti EVS v okviru evropskih solidarnostnih 
za izbor prostovoljcev uporablja podatkovna zbirka evropskih 
solidarnostnih enot; 

 kakovost načrtov za izbiranje partnerjev pri projektu in sodelovanje z njimi. 

Učinek in razširjanje 
(največ 35 točk) 
 

 kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta; 

 morebitni učinek projekta: 

- na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom 
projekta in po njem; 

- na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno 
sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski 
ravni; 

 ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov 
projekta v sodelujočih organizacijah in drugod. 

 
Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh 
možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 17,5 točke za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter 
„Učinek in razširjanje“; 15 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“). 
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KAJ JE ŠE TREBA VEDETI O TEM UKREPU? 

UDELEŽENCI IZ/V NAJBOLJ ODDALJENE REGIJE IN ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA 

V skladu z uredbo, ki ustanavlja program Erasmus+, ki poziva k upoštevanju omejitev, ki so posledica oddaljenosti najbolj 
oddaljenih regij in čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) Unije pri izvajanju Programa, so vzpostavljena posebna pravila 
financiranja za podporo dragih potnih stroškov udeležencev iz/v najbolj oddaljene regije in ČDO, ki jih ni mogoče kriti z 
običajnimi pravili financiranja (na osnovi prispevka za stroške na enoto na pas oddaljenosti potovanja).  
 
Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za potne stroške udeležencev iz/v najbolj oddaljene regije 
in ČDO pod postavko proračuna "izredni stroški" (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glej „Kakšna so pravila za 
dodelitev sredstev?“). To je dovoljeno pod pogojem, da lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na 
podlagi prispevka za stroške na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. 
 

DRUGE INFORMACIJE 

Za obvezna merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane 
organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.
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KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?  

Proračun projekta mobilnosti je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):  

 A) MLADINSKE IZMENJAVE  

Upravičeni stroški 
Mehanizem 
financiranja 

Znesek Pravilo dodelitve 

Pot 

Prispevek za potne stroške udeležencev, 
vključno s spremljevalci, od njihovega 
kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti 
in nazaj. 

 

Poleg tega, kadar je to ustrezno, potni 
stroški morebitnega pripravljalnega 
obiska. 

Prispevek za stroške na 
enoto 

Za razdalje od 10 do 99 km:  
20 EUR na udeleženca. 

Glede na razdaljo poti na udeleženca. 
Razdaljo je treba izračunati s 
kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira 
Evropska komisija18. Prijavitelj mora 
navesti razdaljo enosmerne poti za 
izračun zneska nepovratnih sredstev EU 
za kritje povratne poti19. 
 

Za razdalje od 100 do 499 km:  

180 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:  

360 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:  

530 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:  

820 EUR na udeleženca. 

Za razdalje 8 000 km ali več:  

1 300 EUR na udeleženca. 

Dodatni znesek za 
drage notranje 
potne stroške 

Dodatna podpora:  

 za povratno pot do glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje v 
državi izvora  

in/ali 

 za povratno pot do oddaljenega 
končnega cilja (od glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje) v 

Prispevek za stroške na 
enoto 

Za notranje potne stroške, ki presegajo 225 EUR:  

180 EUR na udeleženca (vključno s spremljevalci) na 
povratno pot20 

Za drage notranje potne stroške, ki 
presegajo 225 EUR (na povratno pot), 
in če so ti stroški v prijavnem obrazcu 
dobro utemeljeni.  

                                                            
18

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm. 
19

 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1.365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 
1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR). 
20

 Če je ustrezno utemeljeno v prijavnem obrazcu, je lahko udeleženec za udeležbo v isti aktivnosti mobilnosti upravičen do dveh dodatnih zneskov za drage notranje potne stroške: do enega zneska za pot do glavnega 
vozlišča/letališča in/ali železniške/avtobusne postaje v državi izvora in še enega zneska za pot do oddaljenega končnega cilja v državi gostiteljici.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
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državi gostiteljici. 

 

Organizacijska 
podpora 

Stroški, neposredno povezani z 
izvajanjem mobilnosti.  

Prispevek za stroške na 
enoto 

A5.1 na dan aktivnosti na udeleženca21  

Glede na trajanje aktivnosti na 
udeleženca (po potrebi vključno z enim 
dnem poti pred aktivnostjo in enim 
dnem poti po aktivnosti). 

Podpora za 
posebne potrebe 

Dodatni stroški, neposredno povezani z 
udeleženci, ki imajo posebne potrebe, in 
spremljevalci (vključno s stroški za pot in 
bivanje, če so utemeljeni in če se 
nepovratna sredstva za te udeležence ne 
zahtevajo prek proračunskih kategorij 
„Pot“ in „Organizacijska podpora“).  

Dejanski stroški  100 % upravičenih stroškov. 

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za 
kritje podpore udeležencem s 
posebnimi potrebami in izrednih 
stroškov mora biti utemeljen v 

prijavnem obrazcu. 

Izredni stroški 

Vizumi in z njimi povezani stroški, 
dovoljenja za prebivanje, cepljenja.  

Stroški za podporo za udeležbo mladih z 
manj priložnostmi pod enakimi pogoji, 
kot veljajo za druge (razen potnih 
stroškov in stroškov za organizacijsko 
podporo za udeležence in 
spremljevalce).  

Stroški, povezani z nastanitvijo 
udeležencev med pripravljalnim 
obiskom.  

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, 
če ga zahteva nacionalna agencija. 

Dragi potni stroški udeležencev iz/v 
najbolj oddaljene regije in čezmorske 
države in ozemlja (za podrobnosti glej 
poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem 
ukrepu?“). 

Dejanski stroški  

Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih stroškov 
 
Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov 
 
Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov. 
 

 

                                                            
21

 Vključno z vodji skupin in spremljevalci.  
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 B) EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA  

Upravičeni stroški 
Mehanizem 
financiranja 

Znesek Pravilo dodelitve 

Pot 

Prispevek za potne stroške udeležencev, 
vključno s spremljevalci, od njihovega kraja 
izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.  

 

Poleg tega, kadar je to ustrezno, potni 
stroški morebitnega pripravljalnega obiska. 

Prispevek za 
stroške na enoto 

Za razdalje od 10 do 99 km:  
20 EUR na udeleženca. 

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je 
treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga 
podpira Evropska komisija22. Prijavitelj mora navesti 
razdaljo enosmerne poti za izračun zneska 
nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti23.  
 

Za razdalje od 100 do 499 km:  

180 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:  

360 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:  

530 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:  

820 EUR na udeleženca. 

Za razdalje 8 000 km ali več:  

1 300 EUR na udeleženca. 

Dodatni znesek 
za drage 
notranje potne 
stroške 

Dodatna podpora:  

 za povratno pot do glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje v državi 
izvora  

in/ali 

 za povratno pot do oddaljenega 
končnega cilja (od glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje) v državi 
gostiteljici. 

 

Prispevek za 
stroške na enoto 

Za notranje potne stroške, ki presegajo 225 EUR:  

180 EUR na udeleženca (vključno s spremljevalci) na 
povratno pot24. 

Za drage notranje potne stroške, ki presegajo 
225 EUR (na povratno pot), in če so ti stroški v 
prijavnem obrazcu dobro utemeljeni.  

                                                            
22

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm. 
23

 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 
1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR). 
24

 Če je ustrezno utemeljeno v prijavnem obrazcu, je lahko udeleženec za udeležbo v isti aktivnosti mobilnosti upravičen do dveh dodatnih zneskov za drage notranje potne stroške: do enega zneska za pot do glavnega 
vozlišča/letališča in/ali železniške/avtobusne postaje v državi izvora in še enega zneska za pot do oddaljenega končnega cilja v državi gostiteljici.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
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Organizacijska 
podpora 

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem 
mobilnosti.  

Prispevek za 
stroške na enoto 

 

A5.2 na dan na prostovoljca25 

 

Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi 
vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim 
dnem poti po aktivnosti). 

Individualna 
podpora  

„Žepnina“ za prostovoljca za dodatne 
osebne stroške.  

Prispevek za 
stroške na enoto 

 

A5.3 na dan na prostovoljca 

 

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi 
vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim 
dnem poti po aktivnosti). 

Jezikovna 
podpora 

Stroški, povezani s podporo udeležencem – 
pred odhodom in med aktivnostjo – za 
izboljšanje znanja jezika, ki ga bodo 
uporabljali pri izvajanju svojega 
prostovoljnega dela.  

Prispevek za 
stroške na enoto 

Samo za aktivnosti, ki trajajo od 2 do 12 mesecev: 
150 EUR na udeleženca, ki potrebuje jezikovno 
podporo. 

Pogoj: prijavitelji morajo zahtevati podporo v jeziku, 
v katerem bo potekala aktivnost, na podlagi potreb 
udeležencev po znanju jezikov, ki jih ne zagotavlja 
spletna jezikovna podpora Erasmus+.  

Podpora za 
posebne 
potrebe 

Stroški za bivanje spremljevalcev in stroški 
za pot, če so utemeljeni in če se 
nepovratna sredstva za te udeležence ne 
zahtevajo prek proračunske kategorije 
„Pot“. Dodatni stroški, neposredno 
povezani z udeleženci, ki imajo posebne 
potrebe (vključno s stroški za pot in 
bivanje, če so utemeljeni in če se 
nepovratna sredstva za te udeležence ne 
zahtevajo prek proračunskih kategorij 
„Pot“ in „Organizacijska podpora“).  

Dejanski stroški  100 % upravičenih stroškov. 
Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje 
podpore udeležencem s posebnimi potrebami mora 
biti utemeljen v prijavnem obrazcu.  

Izredni stroški 

Vizumi in z njimi povezani stroški, 
dovoljenja za prebivanje, cepljenja.  

Stroški podpore za udeležbo mladih z manj 
priložnostmi pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za druge, vključno s posebno 
pripravo in okrepljenim mentorstvom (brez 
potnih stroškov in organizacijske podpore 
za udeležence in spremljevalce).  

Stroški, povezani z nastanitvijo 
udeležencev med pripravljalnim obiskom. 

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, 
če ga zahteva nacionalna agencija. 

Dragi potni stroški udeležencev iz/v najbolj 
oddaljene regije in čezmorske države in 
ozemlja (za podrobnosti glej poglavje „Kaj 
je še treba vedeti o tem ukrepu?“). 

Dejanski stroški  

 
Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih 
stroškov 
 
Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih 
stroškov 
 
Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov. 

 

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje 
izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem 
obrazcu.  

                                                            
25

 Vključno s spremljevalci prostovoljcev EVS z manj priložnostmi.  



 
 

20 

 

 

 C) MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV  

Upravičeni stroški Mehanizem financiranja Znesek Pravilo dodelitve 

Pot 

Prispevek za potne stroške 
udeležencev, vključno s spremljevalci, 
od njihovega kraja izvora do kraja 
izvajanja aktivnosti in nazaj. 

Prispevek za stroške na 
enoto 

Za razdalje od 10 do 99 km:  
20 EUR na udeleženca. 

Glede na razdaljo poti na udeleženca. 
Razdaljo je treba izračunati s 
kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira 
Evropska komisija26. Prijavitelj mora 
navesti razdaljo enosmerne poti za 
izračun zneska nepovratnih sredstev EU 
za kritje povratne poti27.  
 

Za razdalje od 100 do 499 km:  

180 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:  

360 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:  

530 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:  

820 EUR na udeleženca. 

Za razdalje 8 000 km ali več:  

1 300 EUR na udeleženca. 

Dodatni znesek za 
drage notranje 
potne stroške 

Dodatna podpora:  

 za povratno pot do glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje v 
državi izvora  

in/ali 

 za povratno pot do oddaljenega 
končnega cilja (od glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje) v 
državi gostiteljici. 

 

Prispevek za stroške na 
enoto 

Za notranje potne stroške, ki presegajo 225 EUR:  

180 EUR na udeleženca (vključno s spremljevalci) na 
povratno pot28. 

Za drage notranje potne stroške, ki 
presegajo 225 EUR (na povratno pot), 
in če so ti stroški v prijavnem obrazcu 
dobro utemeljeni.  

                                                            
26

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm 
27

 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 
1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR). 
28

 Če je ustrezno utemeljeno v prijavnem obrazcu, je lahko udeleženec za udeležbo v isti aktivnosti mobilnosti upravičen do dveh dodatnih zneskov za drage notranje potne stroške: do enega zneska za pot do glavnega 
vozlišča/letališča in/ali železniške/avtobusne postaje v državi izvora in še enega zneska za pot do oddaljenega končnega cilja v državi gostiteljici.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
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Organizacijska 
podpora 

Stroški, neposredno povezani z 
izvajanjem mobilnosti.  

Prispevek za stroške na 
enoto 

A5.4 na dan aktivnosti na udeleženca29. 

Največ 1.100 EUR na udeleženca30.  

Glede na trajanje bivanja udeleženca 
(po potrebi vključno z enim dnem poti 
pred aktivnostjo in enim dnem poti po 
aktivnosti). 

Podpora za 
posebne potrebe 

Dodatni stroški, neposredno povezani z 
udeleženci, ki imajo posebne potrebe, 
in spremljevalci (vključno s stroški za 
pot in bivanje, če so utemeljeni in če se 
nepovratna sredstva za te udeležence 
ne zahtevajo prek proračunskih 
kategorij „Pot“ in „Organizacijska 
podpora“).  

Dejanski stroški  100 % upravičenih stroškov. 

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za 
kritje podpore udeležencem s 
posebnimi potrebami in izrednih 
stroškov mora biti utemeljen v 

prijavnem obrazcu. 

Izredni stroški 

vizumi in z njimi povezani stroški, 
dovoljenja za prebivanje, cepljenja; 

Stroški zagotavljanja finančnega 
jamstva, če ga zahteva nacionalna 
agencija. 

Dragi potni stroški udeležencev iz/v 
najbolj oddaljene regije in čezmorske 
države in ozemlja (za podrobnosti glej 
poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem 
ukrepu?“). 

Dejanski stroški  

Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih stroškov 
Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov 
Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov. 

 

 

                                                            
29

 Vključno z vodji usposabljanja, pomočniki in spremljevalci. 
30

 Vključno z vodji usposabljanja, pomočniki in spremljevalci.  
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 D) STRATEŠKA EVS  

Upravičeni stroški 
Mehanizem 
financiranja 

Znesek Pravilo dodelitve 

Pot 

Prispevek za potne stroške udeležencev, 
vključno s spremljevalci, od njihovega kraja 
izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.  

 

Poleg tega, kadar je to ustrezno, potni 
stroški morebitnega pripravljalnega obiska. 

Prispevek za 
stroške na enoto 

Za razdalje od 10 do 99 km:  
20 EUR na udeleženca. 

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je 
treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga 
podpira Evropska komisija31. Prijavitelj mora navesti 
razdaljo enosmerne poti za izračun zneska 
nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti32.  
 

Za razdalje od 100 do 499 km:  

180 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:  

360 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:  

530 EUR na udeleženca. 

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:  

820 EUR na udeleženca. 

Za razdalje 8 000 km ali več:  

1 300 EUR na udeleženca. 

Dodatni znesek 
za drage 
notranje potne 
stroške 

Dodatna podpora:  

 za povratno pot do glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje v državi 
izvora  

in/ali 

 za povratno pot do oddaljenega 
končnega cilja (od glavnega 
vozlišča/letališča in (ali) 
železniške/avtobusne postaje) v državi 
gostiteljici. 

 

Prispevek za 
stroške na enoto 

Za notranje potne stroške, ki presegajo 225 EUR:  

180 EUR na udeleženca (vključno s spremljevalci) na 
povratno pot33. 

Za drage notranje potne stroške, ki presegajo 
225 EUR (na povratno pot), in če so ti stroški v 
prijavnem obrazcu dobro utemeljeni.  

                                                            
31

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm 
32

 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1.365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 
1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR). 
33

 Če je ustrezno utemeljeno v prijavnem obrazcu, je lahko udeleženec za udeležbo v isti aktivnosti mobilnosti upravičen do dveh dodatnih zneskov za drage notranje potne stroške: do enega zneska za pot do glavnega 
vozlišča/letališča in/ali železniške/avtobusne postaje v državi izvora in še enega zneska za pot do oddaljenega končnega cilja v državi gostiteljici.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
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Organizacijska 
podpora 

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem 
mobilnosti.  

Prispevek za 
stroške na enoto 

 

A5.2 na dan na prostovoljca34 

 

Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi 
vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim 
dnem poti po aktivnosti). 

Individualna 
podpora  

„Žepnina“ za prostovoljca za dodatne 
osebne stroške.  

Prispevek za 
stroške na enoto 

 

A5.3 na dan na prostovoljca 

 

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi 
vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim 
dnem poti po aktivnosti). 

Jezikovna 
podpora 

Stroški, povezani s podporo udeležencem – 
pred odhodom in med aktivnostjo – za 
izboljšanje znanja jezika, ki ga bodo 
uporabljali pri izvajanju svojega 
prostovoljnega dela.  

Prispevek za 
stroške na enoto 

Samo za aktivnosti, ki trajajo od 2 do 12 mesecev: 
150 EUR na udeleženca, ki potrebuje jezikovno 
podporo. 

Pogoj: prijavitelji morajo zahtevati podporo v jeziku, 
v katerem bo potekala aktivnost, na podlagi potreb 
udeležencev po znanju jezikov, ki s spletno jezikovno 
podporo Erasmus+ niso zagotovljeni.  

Podpora za 
posebne 
potrebe 

Stroški za bivanje spremljevalcev in stroški 
za pot, če so utemeljeni in če se 
nepovratna sredstva za te udeležence ne 
zahtevajo prek proračunske kategorije 
„Pot“. Dodatni stroški, neposredno 
povezani z udeleženci, ki imajo posebne 
potrebe (vključno s stroški za pot in 
bivanje, če so utemeljeni in če se 
nepovratna sredstva za te udeležence ne 
zahtevajo prek proračunskih kategorij 
„Pot“ in „Organizacijska podpora“).  

Dejanski stroški  100 % upravičenih stroškov. 
Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje 
podpore udeležencem s posebnimi potrebami mora 
biti utemeljen v prijavnem obrazcu.  

Izredni stroški 

Vizumi in z njimi povezani stroški, 
dovoljenja za prebivanje, cepljenja.  

Stroški podpore za udeležbo mladih z manj 
priložnostmi pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za druge, vključno s posebno 
pripravo in okrepljenim mentorstvom (brez 
potnih stroškov in organizacijske podpore 
za udeležence in spremljevalce).  

Stroški, povezani z nastanitvijo 
udeležencev med pripravljalnim obiskom. 

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, 
če ga zahteva nacionalna agencija. 

Dragi potni stroški udeležencev iz/v najbolj 
oddaljene regije in čezmorske države in 
ozemlja (za podrobnosti glej poglavje „Kaj 
je še treba vedeti o tem ukrepu?“). 

Dejanski stroški  

 
Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih 
stroškov 
 
Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih 
stroškov 
 
Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov. 

 

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje 
izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem 
obrazcu.  

                                                            
34

 Vključno s spremljevalci prostovoljcev EVS z manj priložnostmi. 
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Stroški 
dopolnilnih 
aktivnosti 

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem 
dopolnilnih aktivnosti projekta.  

 

Posredni stroški:  

pavšalni znesek, ki ne presega 7 % 
upravičenih neposrednih stroškov projekta 
dopolnilnih aktivnosti, je upravičen v 
okviru posrednih stroškov in predstavlja 
splošne administrativne stroške 
upravičenca, ki jih je mogoče prišteti k 
projektu dopolnilnim aktivnostim (npr. 
računi za elektriko ali internet, stroški 
prostorov, stroški redno zaposlenega 
osebja itd.). 

Dejanski stroški  Do največ 80 % upravičenih stroškov 
Pogoj: zahtevek za finančno podporo mora biti 
utemeljen v prijavnem obrazcu in upravičen glede 
na načrtovane aktivnosti. 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

E) ORGANIZACIJSKA PODPORA  

Zneski so odvisni od države, kjer poteka aktivnost mobilnosti. Za projekte, ki jih oddajo: javni organ na regionalni ali 
nacionalni ravni; združenje regij; evropsko združenje za teritorialno sodelovanje; profitna organizacija, ki je aktivna na 
področju družbene odgovornosti gospodarskih družb, so spodnji zneski znižani za 50 %. 
 

 
 Mladinske izmenjave 

(v EUR na dan) 

 
Evropska 

prostovoljska služba 
(v EUR na dan) 

 

Mobilnost 
mladinskih 

delavcev 
(v EUR na dan)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgija 37 20 65 

Bolgarija 32 17 53 

Češka 32 17 54 

Danska 40 21 72 

Nemčija 33 18 58 

Estonija 33 18 56 

Irska 39 21 74 

Grčija 38 21 71 

Španija 34 18 61 

Francija 37 19 66 

Hrvaška 35 19 62 

Italija 39 21 66 

Ciper 32 21 58 

Latvija 34 19 59 

Litva 34 18 58 

Luksemburg 36 21 66 

Madžarska 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Nizozemska 39 21 69 

Avstrija 39 18 61 

Poljska 34 18 59 

Portugalska 37 20 65 

Romunija 32 17 54 

Slovenija 34 20 60 

Slovaška 35 19 60 

Finska 39 21 71 

Švedska 39 21 70 

Združeno kraljestvo 40 21 76 

nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija 

28 15 45 

Islandija 39 21 71 

Lihtenštajn 39 21 74 

Norveška 40 21 74 

Turčija 32 17 54 

Partnerska država 29 15 48 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

F) INDIVIDUALNA PODPORA  

Zneski so odvisni od države, kjer poteka aktivnost mobilnosti.  

 

  
Evropska prostovoljska 

služba 
(v EUR na dan) 

 

 

 A5.3 

Belgija 4 

Bolgarija 3 

Češka 4 

Danska 5 

Nemčija 4 

Estonija 3 

Irska 5 

Grčija 4 

Španija 4 

Francija 5 

Hrvaška 4 

Italija 4 

Ciper 4 

Latvija 3 

Litva 3 

Luksemburg 4 

Madžarska 4 

Malta 4 

Nizozemska 4 

Avstrija 4 

Poljska 3 

Portugalska 4 

Romunija 2 

Slovenija 3 

Slovaška 4 

Finska 4 

Švedska 4 

Združeno kraljestvo 5 

nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija 

2 

Islandija 5 

Lihtenštajn 5 

Norveška 5 

Turčija 3 

Partnerska država 2 
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Stran 281  

e. POGOJI UDELEŽBE PROSTOVOLJCEV EVS  

IZBOR 

Izbor prostovoljcev lahko izvede katera koli od organizacij, ki so vključene v projekt (običajno to nalogo opravi organizacija 
pošiljateljica ali koordinatorska organizacija).  
 
V evropski prostovoljski službi lahko sodelujejo vsi mladi, tudi tisti z manj priložnostmi. Prostovoljci so izbrani na pravičen, 
pregleden in nepristranski način, ne glede na njihovo etnično pripadnost, vero, spolno usmerjenost, politična prepričanja 
itd. Ne zahtevajo se predhodne kvalifikacije, raven izobrazbe, posebne izkušnje ali znanje jezika. Lahko se oblikujejo tudi 
zahteve po bolj specifičnem profilu prostovoljca, če je to utemeljeno na podlagi nalog aktivnosti EVS ali okoliščin projekta.  
 
Za poenostavitev izbora prostovoljcev dolgoročne EVS za tiste aktivnosti EVS mobilnosti, ki sodijo na tematska področja in v 
okvir evropskih solidarnostnih enot (tj. aktivnosti mobilnosti, ki trajajo od 2 do 12 mesecev in potekajo v državi Programa), 
so organizacije, akreditirane za EVS, zelo spodbujene, naj prostovoljce izberejo iz podatkovne zbirke evropskih 
solidarnostnih enot, v kateri vsi zainteresirani mladi, ki se želijo ukvarjati s prostovoljstvom, registrirajo svoj profil. Izbirni 
postopek mora vedno potekati v skladu z načeli in standardi kakovosti evropske prostovoljske službe in evropskih 
solidarnostnih enot.  

 

SPORAZUM S PROSTOVOLJCEM 

Pred odhodom mora vsak prostovoljec EVS podpisati sporazum o prostovoljstvu s koordinatorsko organizacijo. V tem 
sporazumu so opredeljene naloge, ki jih izvedejo prostovoljci med EVS, načrtovani učni izidi itd. Prostovoljci v okviru 
sporazuma od koordinatorske organizacije prejmejo tudi informativni paket EVS, ki vsebuje informacije o tem, kaj 
pričakovati od EVS ter kako uporabljati Youthpass in prejeti potrdilo ob koncu aktivnosti. Sporazum o prostovoljstvu je 
notranji dokument med partnerji in prostovoljci; vendar ga lahko zahteva nacionalna agencija, ki dodeli nepovratna 
sredstva. 
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OSTALE SPREMEMBE VODNIKA ZA PRIJAVITELJE  

1. Projekt mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju 

Stran 35 

Opomba 20: Za leto 2016 2017 niso predvidene prakse med državami Programa in partnerskimi državami, ne z 

nepovratnimi sredstvi Erasmus+ ne z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU. 

Stran 38 

Spletišče v opombi 24: ec.europa.eu/institutions/index_sl.htm je treba nadomestiti s spletiščem:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sl 

 

2. Kakšna so pravila za dodelitev sredstev? 

Stran 44 

V prijavnem obrazcu morajo prijavitelji projektov mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju 

zagotoviti naslednje informacije: 

 število študentov in osebja, ki naj bi se udeležili aktivnosti mobilnosti; 

 skupno trajanje načrtovanih aktivnosti mobilnosti na udeleženca; 

 število in skupno trajanje aktivnosti mobilnosti (študenti in osebje), izvedenih v prejšnjih dveh letih. 

Nacionalne agencije iz držav Programa bodo na podlagi teh informacij prijaviteljem dodelile nepovratna sredstva za 

podporo določenemu številu aktivnosti mobilnosti, največ toliko aktivnostim, kot jih je navedel prijavitelj. 

 
 

3. Nepovratna sredstva za organizacijsko podporo za upravičenca (visokošolske 

institucije ali konzorcije): 

Stran 45 

Visokošolske institucije v državah Programa in partnerskih državah se za zagotavljanje visokokakovostne mobilnosti 
zavezujejo k izpolnjevanju vseh načel listine, med drugim, da bodo zagotovile, „da so odhajajoči udeleženci mobilnosti 
dobro pripravljeni na mobilnost, tudi tako, da usvojijo zahtevano raven znanja jezika“, in nudile „ustrezno jezikovno 
podporo za prihajajoče udeležence mobilnosti“. Za jezikovno usposabljanje se lahko izkoristijo obstoječe zmogljivosti v 
institucijah. Tiste visokošolske institucije, ki lahko zagotovijo visokokakovostno mobilnost študentov in osebja, vključno z 
jezikovno podporo, z nižjimi stroški (ali imajo na voljo sredstva iz drugih virov, ki niso sredstva EU), lahko del 50 % 
nepovratnih sredstev za organizacijsko podporo namenijo financiranju večjega števila aktivnosti mobilnosti. V sporazumu 
o dodelitvi nepovratnih sredstev je določena stopnja prožnosti v zvezi s tem.  

 

 

4. C) Nepovratna sredstva za mobilnost osebja 

Stran 49 (zaradi večje preglednosti je v nadaljevanju vključena celotna preglednica) 
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Za razdalje od 10 do 99 km:  
a. mobilnost osebja med državami Programa: 20 EUR na udeleženca 
b. mobilnost osebja med državami Programa in partnerskimi državami: 0 EUR na udeleženca 
 
Za razdalje 8 000 km ali več: 
a. mobilnost osebja med državami Programa: 1 300 EUR na udeleženca 
b. mobilnost osebja med državami Programa in partnerskimi državami: 1 100 EUR na udeleženca 

C) NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MOBILNOST OSEBJA 

Osebje bo prejelo nepovratna sredstva EU, ki so namenjena kritju njihovih potnih stroškov in 
stroškov bivanja v tujini ter znašajo: 

 

Upravičeni stroški 
Mehanizem 
financiranja 

Znesek Pravilo dodelitve 

Pot 

Prispevek za potne 
stroške udeležencev od 
njihovega kraja izvora do 
kraja izvajanja aktivnosti 
in nazaj. 

Prispevek za 
stroške na 
enoto 

Za razdalje od 10 do 99 km:  

a. mobilnost osebja med državami 
Programa: 20 EUR na udeleženca 

b. mobilnost osebja med državami 
Programa in partnerskimi državami: 
0 EUR na udeleženca Glede na razdaljo 

poti na udeleženca. 
Razdaljo je treba 
izračunati s 
kalkulatorjem 
razdalje, ki ga 
podpira Evropska 
komisija35. Prijavitelj 
mora navesti 
razdaljo enosmerne 
poti za izračun 
zneska nepovratnih 
sredstev EU za kritje 
povratne poti.36 
 

Za razdalje od 100 do 499 km:  

180 EUR na udeleženca 

Za razdalje od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na udeleženca 

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:  

360 EUR na udeleženca 

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:  

530 EUR na udeleženca 

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:  

820 EUR na udeleženca 

Za razdalje 8 000 km ali več:  

a. mobilnost osebja med državami 
Programa: 1 300 EUR na udeleženca 

b. mobilnost osebja med državami 
Programa in partnerskimi državami: 
1 100 EUR na udeleženca 

 

5. Dodatne štipendije za študente iz ciljnih regij sveta 

Stran 115 

EMJMD, predlagani za financiranje, lahko v celotnem trajanju magistrskega programa (trije vpisi) prejmejo največ 
24 dodatnih študentskih štipendij. Te dodatne štipendije se ponudijo kot odziv na prednostne naloge zunanje politike EU 
v zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter upoštevajo različne stopnje gospodarskega in družbenega razvoja v ustreznih 
partnerskih državah. Štipendije morajo biti dodeljene študentom iz devetih osmih različnih regij, ki so navedene spodaj: 
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6. Nekumulativno dodeljevanje 

Stran 251 

Vsak projekt, ki ga financira EU, je upravičen do samo enega zneska nepovratnih sredstev iz proračuna EU za samo enega 
upravičenca. Isti stroški se iz proračuna Unije nikoli ne financirajo dvakrat. 
Da bi se izognili tveganju dvojne dodelitve sredstev, mora prijavitelj v ustreznem razdelku prijavnega obrazca navesti vire 
in zneske katerega koli drugega financiranja, ki ga prejme ali za katerega zaprosi v letu bodisi za isti projekt ali kateri koli 
drug projekt, vključno z nepovratnimi sredstvi za poslovanje. 
 
Identične ali zelo podobne vloge – ki jih bo predložil isti prijavitelj ali drugi partnerji istega konzorcija – bodo posebej 
ocenjene, da se izključi tveganje dvojne dodelitve sredstev.  
 
Za decentralizirane ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije programa Erasmus+, Vse bodo vloge, ki jih isti prijavitelj 
ali konzorcij dvakrat ali večkrat odda pri isti agenciji ali različnih agencijah, so lahko financirane samo enkrat zavrnjene. 
Kadar bodo drugi prijavitelji ali konzorciji oddali iste ali zelo podobne vloge, se bodo te zelo pazljivo pregledale in bodo 
lahko tudi zavrnjene iz istih razlogov. 

 
 
 

7. Roki življenjskega cikla projekta in načini plačila 

Stran 259 

KU1 – Mobilnost 
za študente in 

osebje v 
visokošolskem 
izobraževanju 

4 mesece od 
roka za oddajo 

4 mesece od 
roka za oddajo 

V 60 koledarskih 
dneh po tem, ko NA 

prejme končno 
poročilo 

2 Ne Da 

Pred. fin.: 80 %–
20 % 

Razlika: 0 % 

KU2 – Strateška 
partnerstva, ki 
trajajo do 2 leti 

4 mesece od 
roka za oddajo 

5 mesecev od 
roka za oddajo 

V 60 koledarskih 
dneh po tem, ko NA 

prejme končno 
poročilo 

1 Da Ne 
Pred. fin.: 80 % 

Razlika: 20 % 

 

8. ECVET 

Strani 20, 273, 276, 325 

Spletišče ECVET na teh straneh http://www.ecvet-team.eu/ je treba nadomestiti s spletiščem:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu. 


	Popravek Vodnika za prijavitelje Erasmus+ 2017
	Popravek Vodnika za prijavitelje Erasmus+ 2017
	Stran 78
	Splošna merila za upravičenost
	Dodatna merila za upravičenost za mladinske izmenjave
	Dodatna merila za upravičenost za evropsko prostovoljsko službo
	Dodatna merila za upravičenost za mobilnost mladinskih delavcev

	Merila za dodelitev
	Kaj Je Strateški Projekt Evs?
	Dopolnilne aktivnosti

	KAKŠNA JE VLOGA ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO V TEM PROJEKTU?
	KAKŠNA SO MERILA ZA OCENO TEGA PROJEKTA?
	SPLOŠNA MERILA ZA UPRAVIČENOST

	Merila za dodelitev
	Udeleženci iz/v najbolj oddaljene regije in čezmorske države in ozemlja
	Druge informacije
	Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?
	 A) Mladinske izmenjave
	 B) Evropska prostovoljska služba
	 C) Mobilnost mladinskih delavcev
	  D) Strateška EVS
	E) Organizacijska podpora
	F) Individualna podpora


	Stran 281
	OSTALE SPREMEMBE VODNIKA ZA PRIJAVITELJE
	1. Projekt mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju
	Stran 35
	Stran 38
	http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sl

	2. Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?
	Stran 44

	3. Nepovratna sredstva za organizacijsko podporo za upravičenca (visokošolske institucije ali konzorcije):
	Stran 45

	4. C) Nepovratna sredstva za mobilnost osebja
	C) Nepovratna sredstva za mobilnost osebja

	5. Dodatne štipendije za študente iz ciljnih regij sveta
	Stran 115

	6. Nekumulativno dodeljevanje
	Stran 251

	7. Roki življenjskega cikla projekta in načini plačila
	Stran 259

	8. ECVET
	Strani 20, 273, 276, 325



