JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE
MEDNARODNIH RAZVOJNIH IN
HUMANITARNIH PROJEKTOV
v obdobju od 2020 do 2022

delavnica za prijavitelje – 17. oktober 2019

SPLOŠNO


Prijavitelji: nevladne organizacije, registrirane v RS.



Obdobje izvajanja: od 1. januarja 2020 do 15. oktobra 2022.



Vrednost razpisa: do 1.515.000 € za 10 projektov

SKLOP A



6 projektov
870.000 €

SKLOP B

1 projekt
45.000 €

SKLOP C

3 projekti
600.000 €

Prijavitelj lahko prijavi največ 3 projekte, v vsak SKLOP enega.

POGOJI


Trajnostno naravnani projekti.



Izhajati iz potreb partnerskih držav.



Upoštevati presečni temi enakost spolov in varovanje okolja ter
načela MRS.



Pri HP projektih upoštevati humanitarna načela.



Vključiti vsaj 1 lokalno partnersko organizacijo.

SKLOP A Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu s področja
enakosti žensk in deklic







Obvezno: zasledovati en podcilj 5. cilja trajnostnega razvoja (SDG) in
en podcilj 8., 12., 13. ali 16. SDG. Lahko pa se za tretji podcilj izbere
kateregakoli od SDG. Upoštevati ciljno skupino.
ČG in SM projekti do 175.000 €, za ostale države do 130.000 €.
Če v BiH, Albaniji, Kosovu ali Srbiji ne bo prijavljen noben projekt ali
noben prijavljen projekt ne bo dosegel praga 75 odstotkov vseh točk,
se sredstva prenesejo na projekt z naslednjim najvišjim številom
točk v ČG ali SM.
Ministrstvo ta dodatni projekt v ČG ali SM financira v nižjem znesku,
kot so sicer razpisani projekti za ti dve državi. Če izbrani prijavitelj ne
sprejme predloga za nižje financiranje oziroma ne zagotovi
manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v
nižjem znesku ponudi prijavitelju z naslednjim najvišjim številom točk.

SKLOP B Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva
Naše pravice v državah Zahodnega Balkana ali Severni Afriki



Obvezno: zasledovati podcilj 4.7 in izbrati vse zahtevane
aktivnosti, upoštevati ciljne skupine in uporabiti gradivo Naše
pravice ter slediti smernicam za učinkovito izvajanje projekta.



Projekt se financira v višini 45.000 EUR, sredstva se ne prenašajo na
druge sklope.



Predstavitev: veleposlanica Blanka Jamnišek

SKLOP C Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na
Bližnjem vzhodu
C1 Zagotavljanje varnosti preskrbe, zlasti otrok, s pitno vodo in varno,
zadostno ter ustrezno hrano v Podsaharski Afriki
Izbrati eno ali več predlaganih aktivnosti ob upoštevanju ciljnih skupin.


C2 Pomoč v humanitarnih krizah in po njih, rehabilitacija žrtev
konfliktov na Bližnjem vzhodu
Izbrati eno ali obe predlagani aktivnosti ob upoštevanju ciljnih skupin.


C3 Preprečevanje in odzivanje na nasilje zaradi spola v izrednih
razmerah na Bližnjem vzhodu
Izbrati eno ali obe predlagani aktivnosti ob upoštevanju ciljnih skupin.


Pred prijavo projektov na Bližnjem vzhodu je nujno potrebno
preveriti varnostne razmere

OCENJEVANJE PROJEKTOV
DODATNE TOČKE
Sodelovanje s partnerjem iz zasebnega ali javnega sektorja – vsaj
10 % od višine zneska financiranja MZZ (v materialni, finančni ali
storitveni obliki).


Če ima partner certifikat družbeno odgovornega podjetja oz. drugo
verodostojno potrdilo o družbeno odgovornem delovanju podjetja.


Če prijavitelj sodeluje z lastno udeležbo - vsaj 5 % od višine zneska
financiranja MZZ (v materialni, finančni ali storitveni obliki).





Če prijavitelj v izvajanje projekta vključi prostovoljno delo.
Pri SKLOPU A:
 če se bo večina aktivnosti izvajala v najmanj razvitih območjih,
 če bo prijavitelj vsebino navezal na infrastrukturni projekt, ki ga
je RS sofinancirala preko CMSR od 2013 dalje,
 če bo prijavitelj prijavil projekt v ČG ali SM.

MERILA ZA OCENJEVANJE
Skladnost projekta z osnovnimi razpisnimi pogoji – izločitveni kriterij
OBVEZNA MERILA


1. Umeščenost projekta v donatorsko okolje v partnerski državi ali regiji (1
točka)



2. Cilj, rezultati in aktivnosti projekta (23 točk)



3. Opredelitev tveganj in odzivi na tveganja (3 točke)



4. Trajnost učinkov projekta in spodbujanje lokalnega lastništva (6 točk)



5. Ustreznost finančne zasnove projekta (43 točk)



6. Usposobljenost prijavitelja in njegovih partnerjev ter promocija projekta
(12 točk)



7. Vpliv projekta na enakost spolov (9 točk)



8. Vpliv projekta na varovanje okolja (6 točk)



9. Spoštovanje pristopa, ki temelji na človekovih pravicah (6 točk)



10. Dodatna merila samo za Sklop A (6 točk)

MERILA ZA OCENJEVANJE



Vsebinska zasnova projekta (1, 2, 3, 4 + 10 sklop A)

33/39



Presečni temi MRS in HRBA (7, 8, 9)

21



Promocija in reference (6)

12



Finančna zasnova (5)

43

Končna ocena komisije = povprečno število doseženih točk petih
ocenjevalcev
Pri končni oceni se izloči ocena dveh ocenjevalcev, tistega, ki je ocenil
projekt z najnižjo oceno in tistega, ki je ocenil projekt z najvišjo oceno.

OD AKTIVNOSTI DO CILJA

SMART
CILJI in REZULTATI
- specifični
- merljivi
- dosegljivi
- relevantni
- časovno omejeni

KAZALNIKI


Kazalniki odražajo stopnjo uresničitve zastavljenega cilja in
rezultatov.



Kvantitativni oz. številčni kazalniki dokazujejo v kolikšni meri
(številčno) je bilo načrtovano doseženo.



Kvalitativni oz. ne-številčni kazalniki dokazujejo stopnjo dosežene
spremembe oz. kakovost cilja in rezultata.

FORMALNO POPOLNA VLOGA
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti izpolnjene
obrazce in dokazila:


Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1)



Finančni načrt projekta (obrazec št. 2)



Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju (obrazec št.
3)



Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4)



Delovni prevod (obrazec št. 5)

OBLIKA VLOGE


Obrazci in izjave morajo biti v slovenskem jeziku.



Arial 10, enojni razmik med vrsticami, upoštevati zahtevo po
omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno.



Vloga se odda v originalnem izvodu / vsa dokumentacija podpisana
in opremljena z žigom.



Na elektronskem nosilcu mora biti skenirana celotna podpisana
dokumentacija, in tudi obrazec št. 1 v obliki Word in obrazec št. 2
v obliki Excel.



Vloga ne sme biti vezana ne s spiralo, ne kako drugače.



Vsaka vloga se odda v svoji ovojnici z obkroženim sklopom, na
katerega se prijavitelj prijavlja / obrazec št. 6.

POGODBA


Odziv izbranih izvajalcev na poziv k podpisu pogodbe v 8 dneh, v
nasprotnem primeru se šteje, da je umaknil svojo vlogo.



Pred podpisom pogodbe bodo v projektni dokumentaciji odpravljene
morebitne manjše nepravilnosti, ki pa ne bodo vplivale na vsebino
izbranega projekta.



Nov ZMRSHP izenačitev pogojev za vse izvajalce enako



Predplačilo do 80 %, drugi zahtevek do 20 % refundacija



Matrika logičnega okvirja



Delavnica za podpisnike pogodb (odvisno od prvih rokov poročanja)

POMEMBNI DATUMI
30. 10. 2019
vprašanja

4. 11. 2019
oddaja vlog

7. 11. 2019
odpiranje vlog

januar 2020
podpis pogodb

19. 12. 2019
- 6. 1. 2020
izbor projektov

VPRAŠANJA

