Dodatna vprašanja1 ter odgovori v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij za leto 2019
**********
Vprašanje: »Kot potencialno vodjo projekta me zanima, ali je sploh smiselno prijavljati projekt, ki ga
želimo začeti 8. marca, torej na mednarodni dan žensk, in bi trajal do konca marca 2019, če bomo
prijavitelji o izboru obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja prijav (30.1.). Ali bi bilo v primeru,
da bi izbrali naš projekt, realno pričakovati, da bo pogodba podpisana najkasneje 8. marca? (Samo v
tem primeru bi namreč lahko upravičeno sofinancirali projekt s sredstvi, pridobljenimi na tem razpisu).
In če to ni realno, kdaj se projekt, ki bi bil sofinanciran z vaše strani, datumsko lahko začne?«
Odgovor: Datum podpisa pogodbe je odvisen od več dejavnikov, v prvi vrsti od števila prijav, morebitnih
dopolnitev prijaviteljic/prijaviteljev … Glede na izkušnje iz preteklih let pa predvidevamo, da bi se lahko
delo na projektu začelo v mesecu aprilu.
**********
Vprašanje: »Ali se lahko prijavimo na razpis za enakost med spoloma:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazp
is_pi1%5Bshow_single%5D=1091, da predstavimo "enakost" Morda nam uspe, ker bomo prikazali
"enakost med spoloma" v Saudiski Arabiji, kamor ne bo mogla iti ženska na tekmo brez moškega
spremljevalca. Tu nam boste pritrdili, da se borimo za enakost med spoloma. Prosim za odgovor in to
hitro, ker se želimo prijaviti na razpis za 50.000 evrov. Hval za odgovor.«
Odgovor: Namen javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških (v
nadaljevanju: javni razpis) je, kot vsa leta do sedaj, sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki
delujejo na ozemlju Republike Slovenije, kar je določeno v Uredbi o pogojih in merilih za sofinanciranje
projektov na področju enakih možnosti žensk in moških, ki je podlaga za javni razpis. Zaradi večje
jasnosti smo objavili popravek javnega razpisa.
**********
Vprašanje: »Iz razpisa nam ni jasno kaj točno se pojmuje pod "ustrezno dokazilo o registraciji, iz
katerega je razvidna zastopnica/zastopnik". Kateri dokument imate v mislih?«
Odgovor: Ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zakonita zastopnica/zastopnik, je npr.
izpisek iz evidenc AJPES.
**********
Vprašanje: »In sicer nas zanima kaj v tem primeru pomeni, da "strošek priprave na predavanje/izvedbo
delavnice ipd. ni upravičen strošek" in ga ministrstvo ne bo sofinanciralo. Slednje sprašujemo, ker si
mora izvajalec npr. pripraviti neko vsebino nečesa (program projekta, vsebino delavnice, predavanja,
spletno stran ali/in drugo obliko, torej način kako bo projekt izvajal in to običajno kar nanese precejšnje
število ur..Zapisali ste tudi, da kakršnekoli aktivnosti izvedene pred podpisom pogodbe ne bodo
plačane/upoštevane...Kaj natančneje je bilo mišljeno z navedbo, da strošek priprave na
predavanje/izvedbo delavnice ni upravičen strošek? Je to mišljen krajši zaveden čas (npr 2-4 ure) pred
neko posamično delavnico ali podobne oblike dela ali konkretna priprava in izdelava delavnice ipd.?«
Odgovor: Navedba se nanaša na 3. odstavek VIII. Točke javnega razpisa, in sicer pa predavateljske
ure oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji in ministrstvo njihovo delo
sofinancira po ključu (bruto znesek): za osebe s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR bruto/uro, za
osebe z višje, visokošolsko ali 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, za osebe z
univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali
magisterijem znanosti največ 96 bruto/uro, za osebe z doktoratom znanosti največ 116 bruto/uro. To pa
ne pomeni, da stroška priprave ne more plačati prijaviteljica/prijavitelj projekta. Pri tem upoštevajte le,
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Vprašanja so zapisana tako, kakor so bila zastavljena – izbrisani so osebni in drugi identifikacijski podatki.

da takega stroška ne morete uveljavljati kot stroška lastne udeležbe oziroma kakršnegakoli drugega
upravičenega stroška.
Zanima vas še, kaj pomeni navedba, da kakršnekoli dejavnosti, izvedene pred podpisom pogodbe, ne
bodo plačane/upoštevane. To pomeni, da je v skladu s 5. odstavkom 10. člena pogodbe o sofinanciranju
(vzorec je del razpisne dokumentacije) obdobje upravičenih izdatkov izvajalca projekta od dne začetka
veljavnosti pogodbe (ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki) do 30. 10. 2019.

**********
Vprašanje: »Drugo vprašanje, na katerega si želimo pridobiti odgovor je: "Delo v obliki prostovoljnega
dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst, predstavlja do
100 % po tem razpisu zahtevane lastne udeležbe" Ali to pomeni, da vložek prostovoljnega dela lahko
predstavlja celotno razliko lastnega (ali drugega so-financiranja) in v takšnem primeru ni potrebno
zagotoviti dodatnih sredstev v fizični (finančni) obliki ter se ta znesek prostovoljnega dela le prišteje, v
obliki plačila in izplačila (računov oz. dela) pa ga ni? Je to tako? In se to šteje kot vrednost glede na
vrsto prostovoljnega dela ) - 13 ali 10 ali 6 eur?«
Odgovor: Tako je, vložek prostovoljnega dela lahko predstavlja 100 % lastne udeležbe. Vrednotenje
tega dela mora biti v skladu z opredelitvijo 8. odstavka VIII. točke javnega razpisa.
**********
Vprašanje: »V razpisu in prijavnem obrazcu so omenjene reference (izvajalk projekta, nosilke projekta
in organizacije, ki se prijavlja na razpis) s področja enakosti žensk in moških. Kaj se opredeljuje kot
primer tovrstnih referenc? (objavljena besedila/delovne izkušnje/priporočila drugih institucij)?«
Odgovor: Pod reference s področja enakosti žensk in moških razumemo vse delovne, strokovne in
znanstvene izkušnje s področja, npr. delo na projektih, članki (tako poljudni kot strokovni in znanstveni),
redno delo, izvajanje ozaveščevalnih kampanj ipd.
**********
Vprašanje: »Kako se bo presojala ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta?«
Odgovor: Strokovna komisija oceni, ali je način evalvacije res ustrezen za vrednotenje predvidenih
metod dela in ali te vodijo k zastavljenim ciljem projekta. Če npr. v evalvacijo konference ne bi vključili
ocen udeleženk/udeležencev, to ne bi bil primeren pristop.
**********
Vprašanje: »V prijavnem obrazcu je pod vsebinski del, c. točka, zahtevan opis delavnic. Kako podrobno
morajo biti dejavnosti opisane - zgolj okviren načrt delavnic s predvideno tematiko, ali tudi z vsemi
morebitnimi detajli, časovnicami ipd.?«
Odgovor: Če pripravljate v okviru projekta tudi delavnice, konference, seminarje ipd., predstavite
ključne teme in glavne sodelujoče predavateljice/predavatelje. Natančne časovnice niso potrebne,
zanimajo nas glavni vsebinski sklopi.
**********
Vprašanje: »V prijavnem obrazcu so pod vsebinski del, točko 4. navedena morebitna partnerstva.
Katere pogoje mora izpolnjevati potencialni partner?«
Odgovor: Partnerica je lahko katerakoli organizacija.
**********
Vprašanje: »V prijavnem obrazcu so pod vsebinski del, točko 1. navedena usposabljanja,
izobraževanja. Komu so izobraževanja, ki jih lahko načrtujemo kot projektno aktivnost, namenjena
(ciljnim skupinam/izvajalkam projekta/prostovoljkam v projektu/idr.)?«

Odgovor: Usposabljanja oziroma izobraževanja so lahko namenjena katerikoli ciljni skupini.
**********
Vprašanje: »Ali sta a in b mišljena v paketu ali vsak zase? Oziroma ali se prijava lahko izpolni samo
za eno temo ali pa se celo lahko prijavi dva projekta, ločeno za a in b? "Predmet razpisa je sofinanciranje
projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih: a) Nasilje med zmenkanjem, b) Delo
s fanti za preseganje stereotipov"«
Odgovor: V skladu s 5. alinejo III. točke javnega razpisa lahko posamezna prijaviteljica/prijavitelj prijavi
največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu. V
prijavi se torej morate opredeliti, ali prijavljeni projekt vsebinsko sodi pod razpisano področje a) ali b).
**********
Vprašanje: »Iz besedeila razpisa nekako razumemo, da se v primeru odobrenega projekta sklene
pogodba, senapiše zahtevek za nakazilo sredstev in ministrstvo nakaže sredstva, spodnji del razpisa
pa vnaša nekaj dvomov v to logiko. Velja prvi ali drugi odstavek? Se lahko zahteva sredstva po podpisu
pogodbe ali šele po zaključnem poročilu?
"Način sofinanciranja
Izbranim prijaviteljicam/prijaviteljem bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka
za izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno poročilo najkasneje do 5. 11. 2019, šele po potrditvi
zaključnega poročila s strani ministrstva izvajalec ministrstvu lahko izstavi zahtevek za izplačilo.
Zahtevek za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 25. 11. 2019. Obvezne priloge k zaključnemu
poročilu so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju. "«
Odgovor: v skladu s 5. členom pogodbe o sofinanciranju (vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije) lahko izbrani prijavitelji zahtevajo predplačilo v višini 70 % odobrenih sredstev. Za
preostanek odobrenega zneska (ali celoten odobreni znesek, če prijavitelj predplačila ni zahteval)
prijavitelj izstavi zahtevek za izplačilo šele po odobrenem zaključnem poročilu.
**********
Vprašanje: »Ali je predmet razpisa sofinanciranje projektov na enem od obeh področij, ali mora
prijavljen projekt zajemati obe področji a) nasilje med zmenkanjem in b) delo s fanti za preseganje
stereotipov.«
Odgovor: V prijavi se morate opredeliti, ali prijavljeni projekt vsebinsko sodi pod razpisano področje a)
ali b).

