JAVNI RAZPIS
ZA IZVAJANJE MEDNARODNIH RAZVOJNIH
PROJEKTOV IN STRATEŠKO PARTNERSTVO NA
PODROČJU MEDNARODNE HUMANITARNE POMOČI
V OBDOBJU OD 2021 DO 2023
delavnica za prijavitelje – 2. marec 2021

SPLOŠNO


Prijavitelji: nevladne organizacije, registrirane v RS.



Obdobje izvajanja: od 1. aprila 2021 do 15. oktobra 2023.



Vrednost razpisa: do 1.316.000 EUR; 4 sklopi; 6 projektov; 1
strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči.



Prijavitelj lahko v okviru razpisa odda do največ 4 prijave.

POGOJI


Trajnostno naravnani projekti, ki temeljijo na potrebah partnerske
države.



Upoštevati presečni temi enakost spolov in varovanje okolja ter
načela MRS. Pri HP strateškem partnerstvu upoštevati
humanitarna načela.



Vključiti vsaj 1 lokalno partnersko organizacijo.



Sodelovanje z zasebnim sektorjem (SKLOP A, B in C) – dodatne
točke pri ocenjevanju.



Lastna udeležba, prostovoljno delo – dodatne točke pri ocenjevanju.

SKLOP A / Razvojni projekti v Podsaharski Afriki
TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE VODA KOT ODZIV NA COVID-19


Razpisuje se do 3 projekte v Podsaharski Afriki za posamezen projekt v
skupni višini do 247.000 EUR.



Dodatne točke za izvajanje projekta v državah na območju Sahela.



Izbrati je potrebno vsaj dve (od petih) predlagani aktivnosti, od katerih mora
biti vsaj ena izbrana izmed prvih treh ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin.



Pri izvajanju aktivnosti v čim večji meri upoštevati uporabo lokalnega
znanja in materialov.



Glede na izbrane aktivnosti se je potrebno usmeriti v dosego vsaj enega
podcilja cilja trajnostnega razvoja 6 in enega podcilja cilja trajnostnega
razvoja 13 in/ali enega podcilja ciljev trajnostnega razvoja 5 in/ali 8 .

SKLOP A / Razvojni projekti v Podsaharski Afriki
TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE VODA KOT ODZIV NA COVID-19



OBVEZNO: Del projekta je neodvisna evalvacija projekta, ki jo
pripravi zunanji evalvator (do 5 % vrednosti projekta).



Izbrani projekti bodo morebiti uvrščeni na skupni slovensko –
madžarski seznam projektov v okviru vzpostavljenega
bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko, zato bo
moral izbrani prijavitelj pripraviti del projektne dokumentacije v
angleškem jeziku. Če bo projekt sofinancirala Madžarska, bo z
izbranim prijaviteljem sklenjen aneks k pogodbi z natančno
določenimi obveznostmi izvajalca, npr. uporaba madžarskega
logotipa, delno poročanje v angleškem jeziku. Vrednost projekta se
ne spremeni.

SKLOP B / Razvojni projekti v Belorusiji
RAZVOJ DEMOKRACIJE IN GOSPODARSKIH PRILOŽNOSTI


Razpisuje se do 1 (en) projekt v Belorusiji v skupni vrednosti do
120.000 EUR.



Prijavitelj mora izbrati vsaj dve (od osmih) predlagani aktivnosti ob
upoštevanju navedenih ciljnih skupin.



Prijavitelj mora biti vsebinsko usmerjen k doseganju vsaj enega od
podciljev ciljev trajnostnega razvoja 8 in/ali 16 in/ali 5.

SKLOP C / Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo
gradiva Naše pravice v državah
Zahodnega Balkana in Severni Afriki


Razpisuje se do 2 projekta, 1 projekt v državah Zahodnega
Balkana in 1 projekt v državah Severne Afrike za posamezni projekt
do 45.000 EUR.



Projekta se lahko izvajata v več državah iste regije.



Izbrati je potrebno vse zahtevane aktivnosti ob upoštevanju
navedenih ciljnih skupin in slediti Usmeritvam za izvajanje
izobraževanja otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva »Naše
pravice«, ki so del razpisne dokumentacije.



Prijavitelj mora biti vsebinsko usmerjen k doseganju podcilja 4.7.

SKLOP D / STRATEŠKO PARTNERSTVO na področju
mednarodne humanitarne pomoči


Razpisuje se do 1 triletno strateško partnerstvo na področju mednarodne
humanitarne, v skupni vrednosti do 365.000 EUR, in sicer v letu 2021 v višini
do 60.000 EUR, v letu 2022 v višini do 145.000 EUR in v letu 2023 v višini do
160.000 EUR.



Izbrani strateški partner mora nameniti vsaj 275.000 EUR aktivnostim
nujnega odziva na krize in dolgoročnejše rehabilitacije (do 30.000 EUR v
letu 2021, do 115.000 EUR v letu 2022 in do 130.000 EUR v letu 2023).



Izbrani strateški partner bo moral v času trajanja partnerstva izvajati vse
aktivnosti.



Sposobnost izvajanja aktivnosti strateški partner dokazuje z referencami in
izkušnjami v obrazcu št. 7 in bo ocenjen na podlagi meril za ocenjevanje vlog.

SKLOP D / STRATEŠKO PARTNERSTVO za področje
mednarodne humanitarne pomoči v Sloveniji


Če prijavitelj v vlogi nastopa s podizvajalci, mora k vlogi priložiti
obrazec ESPD. Prijavitelj lahko prijavi partnerstvo z največ tremi
podizvajalci za skupno štiri navedene aktivnosti, pri čemer lahko
posamezno aktivnost izvaja največ en podizvajalec.



Za izvajanje aktivnosti v partnerskih državah mora partner zagotoviti
vključenost lokalnega partnerja.



Prijavitelj mora k vlogi priložiti izpolnjen predlog sporazuma.

OD AKTIVNOSTI DO CILJA
PODCILJI SDGs

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

REZULTAT 1
A1

A2

A3

A4

REZULTAT 2
A1

A2

REZULTAT 3
A1

A2

FINANČNI, KADROVSKI, MATERIALNI VIRI

A3

A4

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

KAZALNIKI


Kazalniki odražajo stopnjo
uresničitve
zastavljenega
specifičnega cilja projekta in posameznih 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 specifičnega cilja in rezultata.

MERILA ZA OCENJEVANJE


Merila so enotna, veljajo pa izjeme, ki so navedene pri posameznem
merilu.



So v pomoč pri oblikovanju VN in FN.



Paziti je potrebno na izločitvene kriterije – navedeno v 1. točki
Skladnost projekta oziroma vloge z osnovnimi razpisnimi pogoji.



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.



Projekt/vloga se uvrsti med kandidate za financiranje po tem javnem
razpisu, če doseže vsaj 75 odstotkov vseh točk.

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)

FORMALNO POPOLNA VLOGA – SKLOP D


Reference in izkušnje prijavitelja po posameznih sklopih aktivnosti (obrazec št.
7).



Vzorec sporazuma – v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan (obrazec št. 8).



Obrazec ESPD – pri nastopanju s partnerji / podizvajalci prijavitelj predloži
natisnjen obrazec ESPD s podpisom in žigom partnerjev / podizvajalcev.



Če bo prijavitelj pri izvajanju strateškega partnerstva posloval s partnerji, mora v
enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljnjem besedilu: ESPD) navesti vse partnerje, njihove konkretne podatke
in zakonite zastopnike. V prijavi mora predložiti tudi izpolnjene, podpisane,
žigosane ali elektronsko podpisane obrazce ESPD za vsakega partnerja, s
katerim bo sodeloval.



Prijavitelj obrazec ESPD (datoteka XML, ki je priloga razpisne dokumentacije
na spletni strani ministrstva) za ta javni razpis uvozi s spletne strani ESPD:
http://www.enarocanje.si/ESPD/, vanj neposredno vpiše zahtevane podatke, ga
natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži k prijavi.



Prijavitelji lahko odda vlogo sam ali skupaj s partnerji (konzorcij NVO).

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.



Predplačilo do 80 %, drugi zahtevek do 20 % refundacija.



Matrika logičnega okvirja.



Delavnica za podpisnike pogodb (odvisno od prvih rokov poročanja).

POMEMBNI DATUMI
15. 3. 2021
vprašanja

19. 3. 2021
oddaja vlog

25. 3. 2021
odpiranje vlog

Maj 2021
podpis pogodb

29. 3.- 16. 4.
2021
izbor projektov

VPRAŠANJA

