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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 točke 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 visokošolskega izobraževanja 
(KA203} 

1. 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 KA203 izbrane vloge v Tabeli št. 1 v skupni vrednosti 826.673,00 EUR. 

Tabela št. 1: Odobrene vloge za nepovratna sredstva v akciji KA203, Razpis Erasmus+ 2019 

Skupno 

Zap. št. 
Organizacija Kraj Naslov projekta 

št. 

št. zadeve doseženih 
točk 

Collective 
KA2-HE-

Univerza v Ljubljani Ljubljana 
Evaluation of 

74 1 
11/19 Design Driven 

Doctoral Training 

Teaching Practice 

2 
KA2-HE-

Univerza v Ljubljani Ljubljana 
Partnership Model 

70 
14/19 in Pre-Service 

Teacher Education 

Galerija Božidar 
Kostanjevica 

Reformation of 

3 
KA2-HE-

Jakac Kostanjevica education on wood 69 
13/19 

na Krki 
na Krki 

preservation 
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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 KA203, Razpis Erasmus+ 2019 
Skupno Odobrena 

Zap. št. 
Organizacija Kraj Naslov projekta 

št. nepovratna 
št. zadeve doseženih sredstva 

točk (v EUR) 

KA2-
Univerza na 

Language guidance 
Primorskem 

1 HE-
Universita del 

Koper tool for improving 67 313.984,00 

01/19 
Litorale 

language knowledge 

KA2-
POC rocks: 

2 HE-
Univerza v 

Maribor 
Mainstreaming 

65 244.423,00 

16/19 
Mariboru Blended Mobility in 

Higher Education 

Univerza na 
Career Without 

KA2-
Primorskem 

Borders, Career 

3 HE-
Universita del 

Koper Development Model 62 291.390,00 

10/19 
Litorale 

for International 
Students 
Project for lmproving 

KA2-
Univerza v 

Skills and 

4 HE-
Mariboru 

Maribor Competences for 61 239.575,00 

09/19 Energy-efficient 
Society 

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 KA203, Razpis Erasmus+ 2019 , zaradi 
nedoseganja minimalno zahtevanega št. točk (urejeno po abecednem redu glede na naziv organizacije) 

Zap. 
št. zadeve Organizacija Kraj Naslov projekta 

št. 

KA2-HE- AFormX, letalska tehnologija in 
Overcoming present challenges 

1 Trbovlje in basic flight training-
03/19 finomehanika d.o.o. 

NEXTPILOT 

2 
KA2-HE- Mednarodna podiplomska šola 

Ljubljana 
Expert system for closing skills 

15/19 Jožefa Stefana ga ps in university education 

Developing lntercultural 

3 
KA2-HE-

Univerza v Ljubljani Ljubljana 
Competencies through 

08/19 lnternationalization of 
Curriculum 

2 



4 
KA2-HE-

Univerza v Ljubljani Ljubljana 
High-performance Computing 

07/19 training alliance 

VirtUaL Mobility Method for 

KA2-HE-
WorK-Based Learning and 

s 
06/19 

Univerza v Ljubljani Ljubljana CoiiAboratioN Between 
Millennial Students, 
Universities and lndustry 

KA2-HE-
lnterdisciplinary doctoral 

6 
05/19 

Univerza v Ljubljani Ljubljana programme in the field of 
sustainable energy 

Doctoral Education in Art: 

7 
KA2-HE-

Univerza v Ljubljani Ljubljana 
lnnovative Practices in 

04/19 Development and 
Implementation 

Educational board games for 

8 
KA2-HE-

Univerza v Mariboru Maribor 
children in vulnerable contexts 

12/19 as a teaching method at higher 
education institutions 

From research to working life-

9 
KA2-HE-

Univerza v Mariboru Maribor 
students as knowledge brokers 

02/19 for entrepreneurial 
development 

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 visokošolskega izobraževanja, in sicer 21. marec 2019 ob 12.00. 

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

Področje projektov strateška partnerstva Razpoložljiva sredstva (v EUR) 

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 

SKUPAJ 6.818.421,00 

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. 
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Nacionalna agencija je za aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 2 razpisa Erasmus+ 2019 prejela 101 
vlogo, od tega 16 vlog za akcijo KA203- strateška partnerstva na področju visokošolskega 
izobraževanja. 

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. junija 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. 

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 : Sl-2.:·='y Og. / ,2_o'l _c) 

Ljubljana, Q 1. O 7. 2019 

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

Vodja finančne službe: 

Irena Kos 

Datum: Datum: 

Vodja programa Erasmus+: 

Neža Pajnič 
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