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Črpanje finančnih sredstev iz 
razpisov RS in EU

Matej Košir, Inštitut Utrip

1. slovenski preventivni dnevi

Debeli rtič, 20. - 21. september 2012

Projekt »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« financira Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev
5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.

Vsebina

� Razpisi s področja preventive v RS

� Razpisi s področja preventive v EU

� Od ideje do projekta
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Razpisi v RS

Razpisi s področja preventive v RS

� Ministrstvo za zdravje
� 2-letni razpis s področja javnega zdravja
� Alkohol, tobak, prepovedane droge, duševno 

zdravje, gibanje in prehrana …
� Objava: verjetno jeseni 2012

� Urad RS za mladino
� vsakoletni razpis za mladinske in druge NVO
� preventiva, krepitev zdravja in zdravega 

življenjskega sloga med prioritetami
� Objava: verjetno začetek leta 2013
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Razpisi s področja preventive v RS

� Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
� Razpis s področja socialnega varstva (A, B in C)

� Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so 
namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, osebam,  ki so se 
znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma,  osebam, ki imajo 
težave na področju motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti

� Programi na področju duševnega zdravja
� Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno 

družinsko življenje ter  programi, namenjeni otrokom in 
mladostnikom s težavami v odraščanju

� Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in 
socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalstva …

� Vsakoletni razpis (objava verjetno jeseni 2012)
� A = 2.500 – 5.000 €; B = nad 5.000 €; C = 5-letni programi

Razpisi s področja preventive v RS

� Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
� Razpis s področja družine (2012-2013)

� Družinska mediacija
� Družinski centri
� Terapevtski programi
� Največ do 10.000 – 15.000 €
� Dveletni razpis
� Objava verjetno jeseni 2013 ali pozimi 2013/2014          

(za 2014/2015)
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Razpisi s področja preventive v RS

� Drugi (so)financerji:
� AVP – prometna varnost (?)
� MOL – preprečevanje zasvojenosti, zdravje in 

socialno varstvo, mladinske dejavnosti …
� Švicarski prispevek (konec!)
� Norveški finančni mehanizem (do konca 2012?)
� MPJU (Evropski socialni sklad) = NVO!!! (1.10.!)
� ŠOU … (manjši projekti)
� Druge občine …
� Razpisi.net …

Razpisi v EU
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Razpisi s področja preventive v EU

� DG SANCO (zdravje in potrošniki):
� Letni razpisi za projekte, konference, skupne akcije 

in donacije za delovanje mrež („operating grants“) s 
področja javnega zdravja

� Razpisi za zbiranje predlogov („call for tenders“)
� Teme: alkohol, tobak, prepovedane droge, 

HIV/AIDS, duševno zdravje = vsakoletne prioritete?
� http://ec.europa.eu/eahc/funding/funding.html

Razpisi s področja preventive v EU

� DG Justice:
� Drug Prevention and Information (DPIP)
� Fundamental Rights and Citizenship (FRC)                   

(e.g. Daphne III, Promoting the Rights of the Child …)

� Action Grants (2-letni projekti) – od 75.000 € (80 %)
� Operating Grants (1 leto) – do 250.000 € (80 %)
� http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/grants/

index_en.htm
� Vsako leto so objavljene nove prioritete …
� Program se leta 2013 izteka, nadaljevanje ???
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Razpisi s področja preventive v EU

� Program vseživljenjskega učenja (LLL):
� http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php (EACEA)
� Comenius (šole), Erasmus (študenti), Leonardo da Vinci

(poklicno izobraževanje), Grundtvig (izobraževanje odraslih)...
� CMEPIUS (decentralizirane aktivnosti): 

http://www.cmepius.si (Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja)

� Program „Youth in Action“ (Mladi v akciji)
� http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php (EACEA)
� Izmenjave mladih, prostovoljni servis (EVS), srečanja mladih, 

mobilnost mladih, partnerstva …

Razpisi s področja preventive v EU

� 7. okvirni program na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja (FP7 2007-2013)
� Področje zdravja (promocija zdravja)
� Področje socialno-ekonomskih ved in humanistike
� Področje IKT …
� http://ec.europa.eu/research/participants/portal/pag

e/fp7_calls
� večmilijonski projekti, partnerstva med univerzami, 

raziskovalnimi ustanovami in tudi NVO
� iskanje partnerjev (registracija!)
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Od ideje do projekta …

Definicija projekta

� Projekt kot metoda dela

� Splošna definicija: 
“Projekti so oblika določenih konkretnih 
nalog, ki so načrtovane za natančno 
določeno časovno obdobje. Njihov cilj je 
oblikovati in ustvariti produkt ali nek 
drug oprijemljiv rezultat v okviru 
omejenih finančnih sredstev, ki so za ta 
projekt na voljo.”
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Definicija projekta

• Projekt je časovno omejeno prizadevanje 
ustvariti enkraten produkt ali storitev. 

• Projekt je nova dejavnost ali sistematičen 
proces, ki ustvari nov izdelek ali storitev, 
katerega predaja predstavlja zaključek. 
Tipično za projekte je, da imajo omejene 
vire. 

• Projekt je enkratna in prehodna dejavnost
za dosego novih ciljev, ki vključuje 
precejšen delež tveganja in negotovosti.

Definicija projekta

Definicij je več, a vse govorijo podobno: 

• Rezultat projekta je nekaj novega –
izdelek ali storitev. 

• Viri za izvedbo projekta so omejeni in 
povezani s tveganjem. 

• Vsak projekt ima svoj konec.
• Projekt ni redna dejavnost organizacije!!
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Definicija projekta

Dejavniki pri oblikovanju projekta

� Čas: oblikovanje ideje, načrtovanje projekta, 
pisanje prijave in druge spremljevalne 
aktivnosti (npr. pripravljalni sestanki 
potencialnih partnerjev, avdio in video 
konference itd.)

� Viri in sredstva: finančna sredstva in znanje 
partnerjev, oprema, pripomočki, podizvajalci

� Namen in cilji: produkti in rezultati projekta, 
skladnost s prioritetami, cilji, pravili in kriteriji 
posameznega programa Evropske komisije 
(npr. Health Programme)
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Različne vloge v projektu

� Nosilec projekta oz. koordinator (pogodbenik): 
odgovoren za vsebino, administracijo in samo izvajanje 
projekta, stiki s partnerji in izvršno agencijo, pravna in 
finančna odgovornost za celoten projekt.

� Pridružen partner (sopogodbenik): odgovornost 
partnerjev se nanaša za specifično vsebino ali delovni 
paket v projektu, zagotovljen delež sofinanciranja s 
strani EU

� Podpogodbenik (ni vključen v partnerstvo): zgolj za 
tiste storitve ali naloge, ki jih partnerji sami ne zmorejo 
izvesti (npr. tisk, prevajanje, zunanji predavatelji in 
evalvatorji)

� Sodelujoči partner (ni upravičen do sofinanciranja)

Osnutek projekta

� Osnovna vprašanja, na katera je treba 
odgovoriti, preden se lotite projekta:

� Kaj je ideja celotnega projekta?
� Katerim potrebam in ciljnim skupinam bo namenjen 

projekt?
� Kakšno dodano vrednost za vaš projekt predstavlja 

mednarodno sodelovanje več organizacij?
� Kako se mednarodno sodelovanje odraža v končnih 

rezultatih projekta?
� Zakaj je projekt inovativen?
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Osnutek projekta

� Osnovna vprašanja, na katera je treba 
odgovoriti, preden se lotite projekta:

� Katere države in kakšne vrste organizacij vključiti kot 
partnerje v projekt?

� Kje najti ustrezne strokovnjake v partnerskih 
državah?

� Kakšne vrste nacionalnih partnerjev boste 
potrebovali? (ne pozabite na podporo nacionalnih 
ustanov in organizacij!)

Osnutek projekta

� Osnovna vprašanja, na katera je treba 
odgovoriti, preden se lotite projekta:

� Kakšne vrste in kako obširne konkretne produkte
boste razvili (npr. študije, priročniki, smernice, priporočila, 
orodja)?

� Kakšni so pričakovani rezultati (učinki na dolgi rok)?
� Ali projekt lahko izvedete in ali ga je smiselno izvajati 

s partnerji, ki ste si jih izbrali? Kje najdete partnerje?
� Katere druge strokovnjake boste potrebovali in kje jih 

najti?
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Osnutek projekta

� Osnovna vprašanja, na katera je treba 
odgovoriti, preden se lotite projekta:

� Koliko vse skupaj stane?
� Kakšni so viri, motivacija, znanje in veščine partnerjev 

za izvajanje tega projekta?
� Kako najti čas za izvajanje projekta (ob vsem delu, ki 

ga opravljate skozi celo leto; potrebe po dodatnih 
kadrih)?

Ideja projekta

� Brez dobre ideje ni dobrega projekta
� Ključ do uspeha: delo na vaši ideji !!!

� Preden se lotite ideje:
� pregled strategij in programov EU ter letnih 

delovnih programov
� pregled prijavnega obrazca, priročnikov in 

vodičev (ključna vprašanja za izpolnjevanje prijave)

� pregled aktualnih trendov in smernic, 
raziskav
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Ideja projekta

� Metode in orodja pri oblikovanju in 
razvoju projektne ideje:
� ‘brainstorming’ (prevetrenje možganov)
� analiza SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti, 

tveganja)

� pripravljalna srečanja partnerjev 
(priporočljivo!)

� številni priročniki, pisna orodja, delavnice, 
seminarji, informativni dnevi, zunanji 
svetovalci ali svetovalna podjetja itd.

Cilji projekta

Dobro določen cilj navadno pove: 

� Kaj želimo doseči? 
� Kako bomo to dosegli? 
� Kdo bodo glavni koristniki                   

(vmesne in končne ciljne skupine)?
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Cilji projekta

Cilj mora: 
� biti jasno in natančno opisan                     

(vmesni in končni cilje); 
� biti merljiv (cilji morajo omogočati merjenje, do 

kam smo prišli = merljivi kazalci / indikatorji);
� biti uresničljiv (dosegljivi cilji); 
� biti realističen (realni cilji) in 
� imeti končni rok (natančno določimo rok, do 

kdaj moramo izvesti posamezne faze projekta). 

Načrtovanje projekta

� načrtovanje in priprava se začne 
najmanj 6 mesecev pred prijavo na 
razpis (še bolje prej!) 

� oblikovanje in razvoj projektne ideje
(zlasti po objavi letnega delovnega programa EU)

� razdelitev delovnih paketov (ožja 
skupina)

� oblikovanje širšega partnerstva
� izpolnjevanje razpisne dokumentacije
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Načrtovanje projekta

� Zakaj ravno ta projekt?
� Na katere potrebe se projekt nanaša?
� Kako so bile potrebe identificirane?
� Katere jasne prednosti projektu prinaša 

mednarodno sodelovanje?
� Kako je projekt povezan z aktualnimi in 

pomembnimi trendi in politikami?
� Kako projekt rešuje potrebe v posameznih 

državah, vključenih v projekt?

Načrtovanje projekta

� Kako se projekt ujema s programom EU?
� V čem je relevanten glede na program EU?
� Na katere prioritete v razpisu se nanaša in 

kako?
� Kaj dela projekt inovativen?
� Zakaj se bo projekt izvajal v sodelovanju z 

mednarodnimi partnerji (evropska dimenzija)?
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Načrtovanje projekta

� Kaj bo narejenega?
� Kaj so cilji projekta (splošni in specifični)?
� Kakšne aktivnosti so predlagane?
� Kakšne so vloge posameznih partnerjev v 

projektu?

Načrtovanje projekta

� Kaj so produkti in rezultati (učinki)

projekta?
� Kaj so konkretni produkti projekta?
� Kakšni so predvideni rezultati (učinki) 

projekta?
� Kakšno obliko bodo imeli produkti projekta, 

kako obširni bodo in koliko različnih 
jezikovnih različic (!!!) boste izdelali?
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Načrtovanje projekta

� Komu bodo rezultati projekta pomagali?
� Kakšen bo vpliv rezultatov projekta na 

področje, na katerega se nanaša v 
posameznih državah?

� Ali partnerstvo vključuje vse strokovnjake, 
potrebne za izvajanje projekta?

� Kako bodo rezultati projekta širše razširjeni?
� Kako se bodo ocenjevali produkti in rezultati 

projekta (notranja in zunanja evalvacija)?

Načrtovanje in financiranje?

� Kakšen je predlagan časovni načrt projekta?
� Kolikšen je celoten predlagan proračun

projekta?
� Kolikšen je predlagan proračun za 

posamezne (pridružene) partnerje?
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Partnerji projekta

� Iskanje vodij delovnih paketov
� ustrezne izkušnje in znanja za vodenje DP
� ustrezna kadrovska in finančna kapaciteta

� Iskanje partnerjev
� primerni partnerji za izvedbo načrtovanih nalog
� ustrezne izkušnje in znanja za izvajanje nalog

� Oblikovanje partnerstva
� povabilo, pisma o nameri, razdelitev nalog …

Produkti in rezultati projekta

� Produkti (outputs)
� študije, priročniki, smernice, priporočila, 

spletne strani, baze podatkov, zbirke 
informacij, analize stanja, policy analize itd.

� Rezultati oz. dejanski učinki (outcome)
� dejanske spremembe na področju, ki ga 

projekt pokriva (npr. izboljšanje stanja pri 
ciljni skupini, izboljšanje znanja in veščin, 
spremembe v načinu dela, spremembe v 
politiki itd.
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Ocena finančnih sredstev

� Ocena višine celotnih sredstev projekta
� bodite pozorni na omejitve zneskov v 

razpisu!

� Delež EU / ostali sofinancerji
� EU delež 60-80 %, drugi sofinancerji, lastni viri

� Lastna sredstva (delno prispevek v delu)

� Razdelitev na posameznega partnerja
� enakomerna razdelitev sredstev glede na 

razdelitev nalog v projektu

Ocena finančnih sredstev

� Osnovni podatki, ki jih potrebujete za 
oceno finančnih sredstev:
� čas, potreben za delo na projektu (plače);
� stroški srečanj projektne skupine, potovanj, 

namestitev, dnevnice (potni stroški, nadomestila);
� oprema za projekt (najem, amortizacija);
� nabava in dobava blaga (redko!);
� podpogodbeni stroški (subcontracting);
� drugi stroški;
� stroški režije (overheads).
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Postopek prijave po korakih

� Dokumentacija za prijavo projekta
� Ustreznost ideje glede na prioritete EU
� Analiza obstoječih ali minulih projektov

in rezultatov (da se prepreči podvajanje!)

� Ključne točke projekta, višina celotnih 
sredstev in glavni partnerji

� Potreben čas za pripravo prijave

Napake pri pripravi projekta

� V projekte so pogosto vključene aktivnosti, ki 
jih posamezen program EU ne pokriva.

� Inovativnost produktov oziroma predlaganih 
rezultatov ni utemeljena ali dokazana.

� Predlagani rezultati oz. izdelki niso v skladu z 
opisano potrebo.

� Dodana vrednost mednarodnega sodelovanja ni 
utemeljena ali dokazana.

� Vsi partnerji nimajo izkazane dejanske potrebe 
po sodelovanju pri projektu.
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Napake pri pripravi projekta

� Širši razvojni trendi in smernice področja, na 
katerega se projekt nanaša, niso dovolj 
upoštevani.

� Ni upoštevano trenutno stanje na področju, 
na katerega se projekt nanaša.

� Niso upoštevane razlike med državami.
� Premalo pozornosti je namenjeno sodelovanju 

med partnerji, različnim znanjem in veščinam
ter njihovim vlogam v projektu.

Hvala za pozornost!

Matej Košir

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”

Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje

Pisarna: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon: (031) 880-520

E-pošta: info@institut-utrip.si

Spletna stran: www.institut-utrip.si

Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si


