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Cut the Ice, 14.-19.4.2013, De Glind, Nizozemska 
 
I. RAZPISOVALEC IN PREDMET RAZPISA 
 
Zavod MOVIT, Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju Nacionalna agencija) 
razpisuje 2 mesti za sodelovanje na podporni aktivnosti »Cut the ice«,  ki bo potekala 
od 14. do 19. aprila 2013 na Nizozemskem.  
 
II. NAMEN AKTIVNOSTI 
 

- analiza, pregled in izmenjava izkušenj z metodami medkulturnega učenja ter 

njihov prenos v bodoče projekte;  

- identifikacija in pregled najbolj pogostih napačnih razumevanj, napak in 
konfliktov do katerih prihaja pri projektih mladinskih izmenjav;  

- predstavitev dobrih praks in informacij o uporabi programa Mladi v akciji; 
- razumevanje o pomenu in pričakovanih rezultatih pristopov neformalnega 

učenja. 
 

Aktivnost bo potekala v angleškem jeziku. 
 
III. ŽELENI PROFIL UDELEŽENCA ALI UDELEŽENKE 
 
Aktivnost je namenjena mladinskim delavcem, ki so zainteresirani za uporabo metod 
medkulturnega učenja in imajo namen v prihodnosti izvesti projekt mladinske izmenjave 
v okviru programa Mladi v akciji.  
 
IV. FINANČNI IN DRUGI POGOJI SODELOVANJA NA AKTIVNOSTI 
 
Nastanitev, prehrano in izvedbo programa krije organizator. Nacionalna agencija bo 
izbranim udeležencem/udeleženkam dodelila dotacijo za sofinanciranje stroškov prevoza 
na aktivnost in nazaj v višini 90 % dejanskih stroškov, za katero kandidati in kandidatke 
zaprosijo ob prijavi. 
 
V. POSTOPEK PRIJAVE 
 
Vsi, ki menite, da ustrezate želenemu profilu udeležencev, se lahko za sodelovanje 
prijavite preko naslednje povezave:  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cut-the-ice-a-
learning-opportunity-for-youth-workers-to-improve-competences-related-to-intercultural-
learning-and-transferability-of-practical-approaches-on-youth-exchanges.3335/ 
 
 
Prosimo vas, da na e-naslov info@mva.si posredujete naslednje dokumente: 

 
- Prošnjo za dodelitev dotacije (v njej predvidite potne stroške za udeležbo na 

aktivnosti v skladu s Splošnimi pogoji za dodelitev dotacije TCP) 
- Motivacijsko pismo (v njem na kratko pojasnite svojo motivacijo za udeležbo 

na omenjeni aktivnosti) 
- Podporno pismo organizacije/organa, v okviru katerega delujete 

 
Kandidati in kandidatke s posredovanjem svoje prijave za sodelovanje v skladu s tem 
razpisom dajejo izrecno soglasje, da lahko Nacionalna agencija hrani, obdeluje, 
posreduje vse informacije, podane v prijavi in spremljajočih dokumentih za namen 
izbora ter sodelovanja na aktivnosti kot tudi za namen ocene izvajanja programa ter 
njegovih učinkov. 
 
VI. PRIJAVNI ROK 
 
Rok za prijavo je: 4. marec 2013 
 
VII. IZBOR UDELEŽENCEV ALI UDELEŽENK 
 
Nacionalna agencija bo opravila izbor udeležencev in/ ali udeleženk za razpisano 
aktivnost v skladu z določili tega razpisa ter po lastni presoji. Nacionalna agencija si 
pridržuje pravico, da ne izbere nobenega udeleženca ali udeleženke za sodelovanje na 
tej aktivnosti. 
 
Z izbranimi udeleženci bo Zavod Movit sklenil Sporazum o dotaciji. Splošne pogoje k 
Sporazumu o dotaciji si lahko ogledate na spletni strani http://www.mva.si/mladi-v-
akciji/aktualni-razpisi/.  
 
VIII. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV ALI UDELEŽENK PO VRNITVI Z 
AKTIVNOSTI 
 
Po vrnitvi z aktivnosti bodo morali udeleženci Nacionalni agenciji posredovati kratko 
vsebinsko poročilo z dogodka ter obračun uporabe dotacije skupaj z vsemi originalnimi 
računi. Obrazec bodo udeleženci prejeli naknadno. 
 
 
 
 
 


