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Kakšna je vsebina te teme?
Ta stran vsebuje pregled postopka, ki je vključen v  za prijavo za nepovratna sredstva, akreditacijo in akreditirana nepovratnaizbirni postopek
sredstva za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Spodaj so opisane naloge, ki jih izvaja nacionalna agencija, in sicer na primeru prijave za nepovratna sredstva za program Erasmus+, ko prijava
prehaja skozi vsako fazo izbirnega cikla. Osnovni izvedeni koraki so, z nekaj manjšimi izjemami, enaki za akreditacijo, akreditirana nepovratna
sredstva in prošnje za nepovratna sredstva.

Kaj se zgodi po oddaji prijave?

Sprejemanje in evidentiranje prijav

Vse prijave, ki jih prejmejo nacionalne agencije, so
registrirane v njihovem orodju za upravljanje projektov.

Nacionalna agencija bo potrdila oddajo prijave.

Informacija

Ilustracije na predlaganih straneh Wiki so namenjene zgolj informiranju in
ne odražajo vedno najnovejšega stanja.
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Izvajanje preverjanja upravičenosti

Merila za upravičenost se uporabljajo za 
določitev, ali lahko prijavitelj sodeluje v 
razpisu za oddajo predlogov in za oddajo 
predloga za ukrep.

Za zagotovitev upravičenosti morata 
prijavitelj in projekt izpolnjevati vsa merila 
za upravičenost, ki se nanašajo na ukrep, v 
okviru katerega je oddan predlog.Če 
projekt na stopnji prijave ne izpolnjuje 
meril za upravičenost, bo zavrnjen brez 
nadaljnjega ocenjevanja. Če se v fazi 
izvajanja ali končnega poročila pokaže, da 
ta merila niso bila izpolnjena, se aktivnosti 
lahko štejejo za neupravičene, s 
posledičnim vračilom nepovratnih sredstev 
EU, ki so bila prvotno dodeljena projektu.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 294

Predloge projektov preveri nacionalna agencija na podlagi 
meril, opisanih v  , za Vodniku za prijavitelje Erasmus+
posebne ključne ukrepe.

Preverjanje večkratne oddaje

V primeru večkratne oddaje iste prijave v 
istem izbirnem krogu isti nacionalni 
agenciji ali izvajalski agenciji bo nacionalna 
ali izvajalska agencija kot veljavno vedno 
štela zadnjo različico, oddano pred 
potekom roka.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 301

Nacionalna agencija bo preverila večkratne oddaje.
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Izvajanje ocenjevanja kakovosti

... ocenjevanje kakovosti za vrednotenje, v 
kolikšni meri prijava izpolnjuje merila za 
dodelitev. Takšna ocena kakovosti se v 
večini primerov izvaja ob podpori 
neodvisnih strokovnjakov. Pri ocenjevanju 
bodo strokovnjake vodile smernice, ki jih je 
razvila Evropska komisija.

Za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne 
agencije Erasmus+, bodo te smernice na 
voljo na spletnih straneh Evropske komisije 
in agencij, odgovornih za upravljanje 
projektov Erasmus+ v vsaki državi; ...

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 306

Ko bodo opravljena preverjanja upravičenosti, bodo 
(zunanji) strokovnjaki ocenili projektne predloge. Rezultate 
tega ocenjevanja bodo strokovnjaki predložili nacionalni 
agenciji.

Preverjanje dvojnega financiranja

... preverjanje, da predlog ne predstavlja 
tveganj dvojnega financiranja. Po potrebi 
se takšno preverjanje izvede v sodelovanju 
z drugimi agencijami ali drugimi 
interesnimi skupinami.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 306
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Certificiranje organizacije

Certificiranje organizacije izvajajo nacionalne agencije v 
svojem orodju za upravljanje projektov. Certificiranje 
organizacije je potrebno za upravičenca in/ali 
koordinatorja in se opravi za vse ključne ukrepe.

Certificiranje organizacije vključuje ukrepe, kot so:

preverjanje podatkov, registriranih v sistemu za 
registracijo organizacij, in ugotavljanje skladnosti s 
pravnimi podatki organizacije;
preverjanja za potrditev, da je organizacija uporabila 
pravilno kodo OID;
preverjanja za potrditev, ali za posamezno 
organizacijo obstaja več kod OID idr.

Podroben izbor (nacionalna komisija)

Nacionalna ali izvajalska agencija bo 
imenovala ocenjevalni odbor za upravljanje 
celotnega izbirnega postopka. Na podlagi 
ocene, ki jo bo opravil ocenjevalni odbor – 
po potrebi s podporo strokovnjakov – bo 
izbrala in sestavila seznam projektov, 
predlaganih za dodelitev nepovratnih 
sredstev.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 307

Končna odločitev

Na koncu ocenjevalnega postopka 
nacionalna ali izvajalska agencija odloči o 
projektih za dodelitev nepovratnih 
sredstev na podlagi:

seznama razvrstitve, ki ga predlaga 
ocenjevalni odbor;
proračuna, ki je na voljo za kateri koli 
ukrep (ali katero koli aktivnost v 
okviru ukrepa).

Po zaključku ocenjevalnega postopka se 
prijavne datoteke in spremno gradivo ne 
pošljejo nazaj prijavitelju, ne glede na izid 
postopka.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 307
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Obveščanje o izidu izbora

Vsi prijavitelji bodo o rezultatih 
ocenjevanja obveščeni z dopisom z 
rezultati ocenjevanja. Ta dopis bo vseboval 
nadaljnja navodila o naslednjih korakih v 
postopku za podpis sporazuma o 
nepovratnih sredstvih.

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2021; stran 307

Nacionalna agencija bo obvestila prijavitelje o izidu 
izbirnega postopka.
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