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C~EP I U S 

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 poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

(KA202) 

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 KA202 izbrane vloge v Tabeli št. 1 v skupni vrednosti 872.693,00 EUR. 

Tabela št. 1: Odobrene vloge za nepovratna sredstva v akciji KA202, Razpis Erasmus+ 2019 

Zap. št. Organizacija Naslov projekta Skupno št. 
št. zadeve doseženih 

točk 

WELLy: lntroducing the 

Fakulteta za 
job profile of a 

KA2-VET-
organizacijske 

Manager for Work 
1 3/19 

študije v Novem 
Well-being to prevent 85 

and combat work-
mestu 

related stress 

Modern and lnnovative 
KA2-VET-

Biotehniški center 
online-based Know-

2 
14/19 how on European Dairy 84 

Naklo 
processing 

KA2-VET-
Šolski center Novo 

Modelling educational 
81 

3 1/19 robot 
mesto 

SKUPAJ 
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Odobrena 
nepovratna 
sredstva (v 
EUR) 

337.684,00 

292.179,00 

242.830,00 

872.693,00 

Erasmus+ 
-v. 8. December 

~
Ofulini 
p1ijamo 
podjelje 



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 KA202, Razpis Erasmus+ 2019 
Zap. št. Organizacija Naslov projekta Skupno št. Odobrena 
št. zadeve doseženih nepovratna 

točk sredstva (v 
EUR) 

KA2-
Securing Data Privacy in the 

1 VET-
Geneplanet, osebna Health Care Sector 78 260.205,00 

11/19 
genetika d.o.o (Secure Health) 

KA2-
1Point: VET training using 

2 VET-
Razvojni center the one-point lessons 

77 209.805,00 

10/19 
orodjarstva Slovenije approach 

KA2- European Leadership 
Development of Digital-

3 VET- Institute 
Lean VET training for 

72 279.165,00 
16/19 Southeastern Europe 

Southeastern Europe 

Enabling Professionals for 
KA2-

Psihiatrična 
Personalised Support to 

4 VET-
bolnišnica Begunje 

People living with 72 

13/19 Dementia 
449.470,00 

Training for 
entrepreneurship and 

KA2- BSC, poslovno sense of initiative 
5 VET- podporni center, competences in VET for the 69 

15/19 d.o.o small businesses of the 
orange economy 

256.185,00 

KA2-
Demenca: priložnost za 

6 VET-
usposabljanje 69 

7/19 
Socialna zbornica strokovnjakov 
Slovenije 179.245,00 

Vajeništvo - IZZIV za 
KA2-

Strokovni poklicno izobraževanje v 
66 7 VET-

izobraževalni center prihodnosti 
4/19 

Ljubljana 187.455,00 
Active for our common 

KA2- Srednja šola za 
future-

8 VET- gostinstvo in turizem 
Learning,experiencing, 

66 
17/19 Celje 

living and creating 
sustainable tourism 174.615,00 

KA2- Premiki-zavod za Collaborative learning and 

9 VET- svetovanje, training for the future of 65 217.395,00 

8/19 promocijo in razvoj accessible tourism 

2 



dostopnega turizma 
Ljubljana 

Community for working 
KA2- Ustanova fundacija inclusion of difficult-to- 378.784,00 

10 65 
VET- BIT Planota employ persons 
9/19 

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 50% pri vsakem ocenjevanem kriteriju). 

Tabela št. 3: Zavrnjene vloge za nepovratna sredstva v akciji KA202, Razpis Erasmus+ 2019, zaradi 
nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (urejeno po abecednem redu glede na naziv 

organizacije) 

Zap. 
št. zadeve Organizacija Naslov projekta 

št. 

KA2-VET-6/19 Center arhitekture ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE SO NAŠl 
1 

Slovenije VSAKODNEVNI SOPOTNIKI 

Center za trajnostni Training and education partnership for innovative 

2 
KA2-VET-18/19 razvoj podeželja and multifunctional herbal farms of aromatic and 

Kranj medicina! plants 

INTEGRA INSTITUT, 

KA2-VET-2/19 
Institut za razvoj Cyber Hate and Fake News: Empower Educators 

3 človekovih Against Abuse of Social Media 
potencialov 

KA2-VET-12/19 
Izobraževalni center Enhancement of la bour market competences in 

4 Geoss d.o.o. rural areas through personalized interactive training 

KA2-VET-5/19 
Razvojni center srca CSU - Designing and lmplementing a Corporate 

s Slovenije d.o.o. Social Responsibility Framework for Start-U ps 

4. člen 

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 15 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 poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer 21. marec 2019 

ob 12.00. 

3 



Tabela št. 4: Okvirna razpoložlj iva sredstva za program Erasmus+, Razpis E+ 2019, ključni ukrep 2 

Pod 11očje projek~ov str:ateška partme11stv,a Razpoložljiv.a srtedswa (1v El!lrR,) 

KA201&219 2
- Šolsko izobraževanje 3.540.974,00 

KA202- Poklicno izobraževanje in usposabljanje 1.037.206,00 

KA203- Terciarno izobraževanje 1.049.639,00 

KA204 -Izobraževanje odraslih 1.190.602,00 

S~WIPA!I 6.8!18.421,0(!) 
Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 2 razpisa Erasmus+ 2019 prejela 101 

vlogo, od tega 18 vlog za akcijo KA202- strateška partnerstva na področju poklicnega 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 dodel ijo 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 odloč i , kot je zapisano v izreku tega sklepa. 

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 prijavitelj i. 

številka zadeve: EPL-GEN-15/19 

št. sklepa : Sl-2707 /2019 

Ljubljana, Q 1. Q 7. 2019 

Poslati : 
Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+, 
koordinatorji, 
prijavite lji, 

arhiv. 

Gradivo pripravili: Vodja finančne službe: 

Urška Slapšak, Sabina Irena Kos 

Benvenuti 

~ ~ 
Datum: .t\;f . l.o.ttSj Datum : tR_g .r; . Zo/0 

Vodja programa Erasmus+: 

Neža Pajnič 

( 

l 
Da tu ~~, }.Ji , ~ . ~o~~ 

1 / 
2 Evropska komisija je sprejela odločitev, da od Erasmus+ Razpisa 2015 dalje ni več ločenega rezerviranega 
proračuna in ločene razvrstitvene lestvice za akcijo KA219 (strateška partnerstva med samo šolami). Proračun 
za področje šolskega izobraževanja je skupen za akciji KA201 in KA229. 

4 


