
JAVNI POZIV 
ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

NEVLADNIH ORGANIZACIJ  IZBRANIH NA 
RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ 

PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA 
ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega 
združenja za prosto trgovino – EFTA ZA 

OBDOBJE 2022 - 2024

MJU - Sektor za nevladne organizacije



NAMEN JAVNEGA POZIVA

vključevanje nevladnih organizacij v mednarodni prostor, partnersko
sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti
njihove operativne zmogljivosti.



PREDMET JAVNEGA POZIVA

Projekti, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se 
zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028, so bili izbrani na javnem 
razpisu in:

 se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov 
neposrednega upravljanja 

 se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega 
upravljanja

 kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz 
najmanj dveh držav se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru 
programov deljenega upravljanja, kadar javni razpis predpisuje 
obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav



PREDMET JAVNEGA POZIVA

 se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih 
razpisov Evropskega parlamenta

 se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega 
združenja za prosto trgovino - EFTA kadar javni razpis predpisuje 
obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav



POGOJI ZA KANDIDIRANJE 
NA JAVNEM POZIVU

Prijavitelj je nevladna organizacija po določbah 2. člena 
ZNOrg

 je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil 
izbran na javnem razpisu

 je bil projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek,
izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni 
mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka v 
programu, javnem razpisu ali pogodbi prijavitelja projekta

se projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izvaja 
na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključi najkasneje 
do 31. 12. 2028 



POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA 
JAVNEM POZIVU  

 da projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, ni bil izbran na 
preteklih Javnih pozivih v letih: 2019, 2020 ali 2021

 da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku 
prisilne poravnave ali postopku likvidacije

 da zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po 
tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za 
sofinanciranje lastne udeležbe, ne presega s pogodbo ali partnerskim 
sporazumom predvidene 80 % višine lastnega finančnega prispevka 
oziroma 100.000,00 EUR

 da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem 
pozivu, ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov



FINANCIRANJE 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA JAVNEGA POZIVA IN 
OBDOBJE PORABE SREDSTEV

 Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva, 
je 4 milijone evrov

 Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni poziv obsega proračunska leta 2022, 
2023 in 2024 oziroma do porabe sredstev

 Izplačilo sredstev v enkratnem znesku



POSTOPEK IZBORA, ROKI IN NAČIN 
ODDAJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka JP, preverila 
formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev. 

 Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2024.

Roki za predložitev prijav:Rok oddaje prijave Datum

1. rok 14. 11. 2022

2. rok 30. 1. 2023

3. rok 30. 5. 2023

4. rok 29. 9. 2023

5. rok 30. 1. 2024

6. rok 30. 5. 2024

7. rok 30. 9. 2024



ODPIRANJE PRIJAV

 Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih (8) dneh od izteka posameznega roka za
oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja
prijav obveščeni na spletni strani ministrstva.

 Če prijava prispe po roku odpiranja, se ne zavrže, ampak se odpre na naslednjem
roku;



OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV O 
REZULTATIH JAVNEGA POZIVA 

 O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, na predlog strokovne 
komisije, s sklepom odločil predstojnik ministrstva

 Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najkasneje v 60 dneh po 
zaključku odpiranja prijav.

 Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju



IZPOLNJEVANJE PRIJAVE

Obrazec št. 1

 Podatki o prijavitelju in predvidenem skrbniku pogodbe

 Naziv projekta

 Razpisovalec

 Naziv programa (npr. LIFE, Obzorje Evropa)

 Trajanje projekta (po pogodbi)

 Vloga NVO prijavitelja v okviru projekta: vodja ali partner



IZPOLNJEVANJE PRIJAVE 

Obrazec št. 1

 Skupna pogodbena vrednost celotnega projekta 

 Pogodbena vrednost projekta NVO prijavitelja 

 Zahtevan znesek lastne udeležbe NVO prijavitelja 
 Drugi javni viri financiranja 

 Zaprošeni znesek za sofinanciranje finančnega prispevka MJU –
upravičeni ste do največ 80 % lastne udeležbe oziroma ne več kot 
100.000,00 EUR



OBRAZCI IN PRILOGE 

 vsa zahtevana dokumentacija mora biti speta in vložena v mapo z 
vidno označenimi obrazci in prilogami 

 žigosajte in podpišite obrazce in priloge, kjer je to zahtevano. Če ne 
poslujete z žigom to navedite

 bodite pozorni, katere obrazce in priloge oddate v tiskani obliki, 
katere pa na e-nosilcu 

 za lažjo obravnavo prosimo v pogodbah vidno označite/markirajte 
ključne datume, zneske oz. določila sofinanciranja, vašo vlogo v 
projektu



PRILOGE, KI NISO OBJAVLJENE V 
JAVNEM POZIVU IN JIH MORATE 
PRILOŽITI SAMI

 Kopija ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in 
dopolnitvami, 

 Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo ali kopija partnerskega 
sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz 
katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati

 Kopija vsebinskega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s 
pogodbeno institucijo ali del partnerskega sporazuma), (lahko le na e-nosilcu).

 Kopija finančnega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s  
pogodbeno institucijo, ali del partnerskega sporazuma), (lahko le na e-nosilcu).

 Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij



RAZMISLEK ZA NAPREJ



Hvala za spremljanje


