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Na podlagi Uredbe št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
uvedbi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport; Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) in točk 3.6 in 3.7 Vodnika za nacionalne 
agencije, ki izvajajo program Erasmus+ 2014-20201 (v nadaljevanju: Vodnik), direktorica Centra RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) 
sprejme 

SKLEP 

o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Unije Erasmus+, Razpis Erasmus+ 2019, 

ključni ukrep 2: strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja in usposabljanja 

(KA201} 

l. člen 

Na Razpisu za zbiranje predlogov v letu 2019 EAC/ A03/2018 programa Erasmus+ (2018/C 384/04), so 
na podlagi tehničnega pregleda vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje, v okviru akcije KA201 izbrane vloge v Tabeli št. 1 v skupni vrednosti 997.067,00 EUR. 

Tabela št. 1: Odobrene vloge za nepovratna sredstva v akciji KA201, Razpis Erasmus+ 2019 

Zap. 
št. zadeve Organizacija Naslov projekta 

št. 

1 KA2-SE-2/19 Gimnazija Celje- Center 
Young Entrepreneurs 
at Secondary Schools 

2 
KA2-SE-15/19 

Biotehniški center Naklo 
Alpine initiatives for 

Alpine natives 

3 KA2-SE-16/19 Pedagoški inštitut 
Transition is our 

Mission 

Center IRIS- Center za 
izobraževanje, Social skills make 

4 KA2-SE-4/19 rehabilitacijo, inkluzijo in inclusive life easier 

svetovanje za slepe in too 

slabovidne 

Inter-kulturo Eduskills.plus.Media-

mednarodni kulturno Photography asa tool 

s KA2-SE-8/19 izobraževalni center for fostering media 

d.o.o. education in 
kindergartens 
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Skupno 
Odobrena 

nepovratna 
št. 

sredstva (v 
doseženih 

točk 
EUR} 

87 
148.255,00 

79 
222.640,00 

77 
245.048,00 

76 
226.390,00 

74 
154.734,00 

997.067,00 
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2. člen 

Vloge v Tabeli št. 2 so uvrščene na rezervno listo. V primeru odstopa katerega od odobrenih projektov 
oz. morebitnih dodatnih sredstev, bodo vloge odobrene v navedenem zaporedju. če vloge, uvrščene 
na rezervno listo, ne bodo odobrene do 31. decembra 2019, se štejejo kot zavrnjene. 

Tabela št. 2: Vloge, uvrščene na rezervno listo v akciji KA201, Razpis Erasmus+ 2019 

Skupno 
Odobrena 

nepovratna 
Zap. 

št. zadeve Organizacija Naslov projekta 
št. 

sredstva (v 
št. doseženih 

točk 
EUR) 

Early Language 
348.48S,OO 

1 KA2-SE-6/19 CŠOD Development in 71 
Nature 

Vpliv gibanja (v 
naravnih učnih 

2 KA2-SE-9/19 
Inštitut za gozdno okoljih) in uporaba 

70 
148.843,00 

pedagogiko sodobnih strategij 
učenja na uspešnost 

otrok 21. stoletja 

3 KA2-SE-11/19 
Šolski center Slovenj 

Let the music help 68 
271.8SO,OO 

Gradec 

LittleBigEntrepreneurs 
Mednarodna fakulteta za -Design Thinking and 

264.712,00 
4 KA2-SE-1/19 družbene in poslovne Ga ming Applied to 68 

študije zavod Entrepreneurship 
Education 

Happy Teachers, 
Paleta znanj, kooperativa Happy School: 

227.501,00 s KA2-SE-14/19 za upravljanje znanja, Promoting happy 63 
z.o.o. organisational culture 

in schools 

3. člen 

Vloge v Tabeli št. 3 so zavrnjene na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2019 in Vodniku za 
prijavitelje (Erasmus+ Programme Guide, Version 2), zaradi nedoseganja minimalno zahtevanega 
števila točk (to je skupno vsaj 60 točk in SO% pri vsakem ocenjevanem kriteriju). 

Tabela št. 3: Zavrnjene vloge za nepovratna sredstva v akciji KA201, Razpis Erasmus+ 2019 (urejeno po 
abecednem redu glede na naziv organizacije) 

Zap. 
št. zadeve Organizacija Naslov projekta 

št. 

1 KA2-SE-10/19 
Andragoški zavod Ljudska univerza Fun Math -New Teaching Methods 

Velenje through games 
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2 KA2-SE-3/19 Dijaški dom Drava Maribor Tolerance is the Glue of Cultures 

3 KA2-SE-7/19 Gimnazija Novo mesto Entrepreneurship in high school 

Inštitut za raziskovanje in BETE ER: Preventing Bullying and 
4 KA2-SE-S/19 usposabljanje v vzgoji in Exclusion through Emotional 

izobraževanju- IVIZ Education 

s KA2-SE-12/19 Ljudska univerza Ormož Bodi človek do živali 

4. člen 

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 1S dneh po sprejetju tega sklepa. 

Obrazložitev 
Na podlagi Uredbe št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport je 
Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov EAC/ A03/2018 (v nadaljevanju: Razpis). V 
okviru Razpisa je bil objavljen tudi razpisni rok za oddajo vlog za nepovratna sredstva za projekte 
strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja in usposabljanja, in sicer 21. marec 2019 ob 
12. uri. 

Tabela št. 4: Okvirna razpoložljiva sredstva za program Erasmus+, Razpis E+ 2019, Ključni ukrep 2 

Področje projektov strateška partnerstva Razpoložljiva sredstva (v EUR) 

KA201&2292 - Šolsko izobraževanje 3.S40.974,00 

KA202- Poklicno izobraževanje in usposabljanje 1.037.206,00 

KA203- Terciarno izobraževanje 1.049.639,00 

KA204 -Izobraževanje odraslih 1.190.602,00 

SKUPAJ 6.818.421,00 

Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 2 razpisa Erasmus+ 2019 prejela 101 
vlogo, od tega 16 vlog za akcijo KA201- strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja in 
usposablja nja. 

V skladu s 3. in S. točko 28. člena Uredbe št. 1288/2013 o uvedbi programa Erasmus+, nacionalne 
agencije opravijo izbor in dodelijo finančno pomoč prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, 
opredeljenih z Vodnikom. V ta namen je Nacionalna agencija na podlagi točke 3.7 Vodnika imenovala 
posebno nacionalno komisijo (Nacionalna komisija Erasmus+), ki za vsak razpisni rok pripravi predlog 
odobrenih vlog, zavrnjenih vlog in vlog na rezervni listi. 

Komisija je na svoji 14. redni seji, 26. 6. 2019 pregledala vloge, ki so bile predhodno tehnično 
pregledane in vsebinsko vrednotene, ter sprejela predlog odobrenih vlog, zavrnjenih vlog in vlog na 
rezervni listi. 

Direktorica je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledala predlog komisije, ga v celoti 
potrdila ter sprejela ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v izreku tega sklepa. 

2 Evropska komisija je sprejela odločitev, da od Erasmus+ Razpisa 2015 dalje ni več ločenega rezerviranega 
proračuna in ločene razvrstitvene lestvice za akcijo KA229 (partnerstva za izmenjavo med samo šolami). 
Proračun za področje šolskega izobraževanja je skupen za akciji KA201 in KA229. 
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Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritožijo le na tehnično izvedbo postopka v roku 15 dni po prejetju 
pisnega obvestila. Pritožijo se pisno na Nacionalno komisijo Erasmus+ na naslov nacionalne agencije. 
Pritožba ne zadrži izvedbe tega sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji . 

številka zadeve : EPL-GEN-15/19 
Št. sklepa: 51-2705/2019 

Ljubljana, Q 2. Q 7. 2019 

Poslati: 
Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+, 
koordinatorji, 
prijavitelji, 
arhiv. 

Gradivo pripravili: Vodja finančne službe: 

Urška Šraj, Sabina Benvenuti Irena Kos 

Datum: 

Vodja programa Erasmus+: 

Neža Pajnič 
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