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DODATNI RAZPIS
za dodelitev neporabljenih finančnih sredstev Sklada za NVO
Program za NVO v Sloveniji
Splošni cilj programa za NVO v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati
prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in k trajnostnemu razvoju. Program podpira:
- področja oz. dejavnosti, ki v Sloveniji niso financirane v zadostni meri (pomoč deficitarnim
dejavnostim),
- razvoj nevladnih organizacij in dolgoročno naravnane projekte, ki prispevajo k trajnosti posamezne
NVO ali celotnega NVO sektorja,
- projekte, ki naslavljajo trenutno najbolj aktualne probleme v družbi (brezposelnost med mladimi,
povečevanje revščine, problemi delavcev-migrantov, zmanjšanje participativne demokracije ipd.).
Glede na to, da v okviru dveh objavljenih in zaključenih razpisov za sofinanciranje projektov NVO niso
bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva, hkrati pa se ob zaključku nekaterih projektov kaže, da bo
dejanska poraba nižja od predvidene po pogodbah, je upravljavec Programa za NVO objavil dodatni
razpis za dodelitev neporabljenih finančnih sredstev programa.
Kdo se lahko prijavi
Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih (malih, srednjih ali velikih) projektov,
odobrenih na enem izmed dveh javnih razpisov Programa za NVO, katerih projekti na datum objave
razpisa, 5. 1. 2016, še tečejo. Posamezni prijavitelj lahko na razpis odda le eno prijavo.
Upravičene dejavnosti
Sredstva predstavljajo nadgradnjo potrjenega projekta in so namenjena nadgradnji obstoječih
projektnih dejavnosti ali izvedbi dodatnih dejavnosti, ki niso bile vključene v osnovni delovni in finančni
načrt, ob pogoju, da sledijo ciljem osnovnega projekta in obetajo nadgradnjo predvidenih rezultatov.
Sredstva niso namenjena financiranju dejavnosti krepitve NVO ali sektorja. Dodatne dejavnosti morajo
biti izvedene v obdobju od podpisa pogodbe o dodatnem sofinanciranju do 30. aprila 2016.
Upravičene kategorije stroškov so:
- stroški dela projektne skupine,
- potni stroški,
- stroški zunanjih storitev in
- drugi manjši direktni stroški
Upravičeni so tisti stroški, ki bodo zaračunani in plačani v času od dneva podpisa pogodbe o dodatnem
sofinanciranju do 30. aprila 2016. Stroški se lahko nanašajo na aktivnosti nosilca projekta ali partnerjev,
ki sodelujejo v tekočem projektu.
Razpoložljivost sredstev in roki za prijavo
V skladu je trenutno na voljo nekaj več kot 10.000 €, vanj pa se bodo stekala tudi neporabljena sredstva
od zaključenih osnovnih projektov. Sredstva bodo zainteresiranim prijaviteljem dodeljena po
poenostavljenem izbirnem postopku, na voljo pa bodo do zaključka izvedbenega obdobja oz. do
porabe.
Delež sofinanciranja lahko znaša do 90 % upravičenih stroškov, najvišji zaprošeni znesek dodatne
donacije pa je 2.000 € na projekt. 50 % lastnega sofinanciranja lahko upravičenec zagotovi v obliki

prostovoljskega dela.
Razpis za zbiranje prijav bo odprt do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. marca 2016. Vložene
prijave bodo obravnavane sproti, po vrstnem redu prejetih prijav. Odobritev oz. zavrnitev vloge bo
znana okvirno v 15 dneh od prijave.
Kako zaprositi za sredstva
Upravičene organizacije lahko zaprosijo za dodatna sredstva le enkrat, in sicer tako, da izpolnijo
obrazec, ki je priložen temu razpisu, pri čemer pojasnijo potrebo po dodatnem financiranju, opredelijo
namen dodatnega financiranja ter prispevek predlaganih dejavnosti k ciljem projekta, trajanje
dejavnosti in predvidene stroške. Vloge prijavitelji pošljejo na e-naslov Programa za NVO:
norveski@nvosklad.si.
Merila za dodelitev dodatnih finančnih sredstev
Upravljavec programa za NVO bo vloge preučil in dodelil dodatna sredstva v skladu z naslednjimi merili:
1. Vloge bodo pregledane in ocenjene po naslednjih merilih upravičenosti:
- prijavitelj uspešno izkazuje napredek pri izvajanju projekta (doseganje kazalnikov je skladno s fazo
izvedbe projekta),
- prijavitelj je pravočasno posredoval vsa vmesna poročila,
- prijavitelj izkazuje dobro upravljanje s finančnimi sredstvi in s projektom,
- dejavnosti, ki so predmet dodatnega financiranja, niso bile vključene v osnovni delovni in finančni
načrt projekta.
Izpolnjevanje meril upravičenosti bo upravljavec programa preveril na osnovi predložene vloge za
sofinanciranje dodatnih dejavnosti in na podlagi oddanih vmesnih poročil.
2. Prijave, ki bodo izpolnjevale vsa merila upravičenosti, bodo preverjene po naslednjih merilih
kakovosti:
MERILO
Pomembnost predlaganih dejavnosti za projekt (dejavnosti so
komplementarne z osnovnimi projektnimi aktivnostmi)
Pomembnost pričakovanih učinkov predlaganih dejavnosti za doseganje
projektnih rezultatov in zastavljenih kazalnikov
Stroškovna učinkovitost
Inovativnost
SKUPAJ

TOČKOVANJE
40
30
20
10
100

Do financiranja bodo do porabe razpoložljivih sredstev upravičeni vsi prijavitelji, ki bodo dosegli prag 70
točk. Upravljavec programa in izborna komisija bosta vloge obravnavala redno in sproti.
Poročanje o porabi dodatnih sredstev za nadgradnjo projektov
Z nosilci projektov, ki jim bodo odobrena dodatna sredstva, bo sklenjena dodatna pogodba. Poročanje
o dodatnih sredstvih bo potekalo ločeno od osnovnega finančnega načrta projekta, vendar po enakih
pravilih oz. navodilih. Poročilo je sestavljeno iz poročila o izvedenih dejavnostih in doseženih rezultatih
ter finančnega poročila, ki mu je treba priložiti ustrezne listine za dokazilo izdatkov, skladno z navodili
za poročanje. V primeru netočnosti ali neustreznih dokazil ima upravljavec pravico zahtevati
dopolnitve, pojasnila in v primeru neustreznosti tudi vračilo sredstev.
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