Rezultati Javnega razpisa 2013, SREDNJI in VELIKI projekti, Programa za NVO Finančnega
mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma
Ocenjevanje celovitih projektnih prijav je potekalo neodvisno od ocen, ki so jih projektni koncepti
prejeli v 1. fazi javnega razpisa. Prednostna področja razpisa si med seboj ne konkurirajo, saj so za
vsako prednostno področje bila določena indikativna sredstva, ki morajo biti dodeljena
posameznemu področju.
68 prijavitelj je imelo pravico oddati celovito projektno prijavo, ocenjenih pa je bilo 57 prijav, saj
nekaj prijaviteljev projektne prijave ni oddalo, dve prijavi pa sta bili izločeni na podlagi
administrativnega pregleda.
Razdeljenih je bilo 1.253.566 EUR, od tega 781.431 EUR za velike projekte in 472.135 EUR za srednje
projekte.

Seznam ocenjenih projektov (odobreni projekti so obarvani)

VELIKI PROJEKTI
Področje: človekove pravice

PRIJAVITELJ

Društvo Kulturno, informacijsko
in svetovalno središče Legebitra

NASLOV PROJEKTA
DIKE - projekt opolnomočenja LGBT-oseb in
NVO za odpravljanje sistemske in
strukturne diskriminacije istospolno
usmerjenih oseb, krepitev aktivnega
državljanstva, vladavine prava, demokracije
in socialne pravičnosti

POVPREČNA
OCENA

86

Zavod RISA, Center za splošno,
funkcionalno in kulturno
opismenovanje

(Nacionalni) Center lahkega branja

GLOBAL, Zavod za Globalno
učenje in razvoj projektov

ASA "Anti sovražna akcija"

75,5

Znanstveno raziskovalno
združenje za umetnost, kulturnoizobraževalne programe in
tehnologijo EPEKA

Evropska prestolnica Romov EPR

53,5

77

Področje: demokracija

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

Krepitev samoorganiziranih četrtnih
Društvo za podporo Radiu MARŠ skupnosti za neposredno demokracijo in
soodločanje o razvoju skupnosti

91

Društvo Integriteta

Kajvedo.si

85

Za in proti, Zavod za kulturo
dialoga

Demokracija 2.0

82,5

ARC združenje za uravnavanje
sobivanja

Aktivno soodločanje - razvoj modela
participativne demokracije v Posavju

79,5

Zveza tabornikov Slovenije

Kamniti parlament - glas mladih

55

Področje: otroci in mladina
POVPREČNA
OCENA

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Klub Zgornjesavinjskih študentov

Revolucija za vas - mladi veter

Racio Social, Zavod za razvoj
socialnih in zaposlitvenih
programov

Stičišče Prehod

84

Inštitut za pravne rešitve
informacijske družbe Maribor

Center za inovativne pravnike - CIP

82

Društvo študentov invalidov
Slovenije

DELOMANIJA - podpora pri zaposlovanju za
mlade z visoko izobrazbo

Inštitut za razvojne in strateške
analize

Z inovacijami do novih delovnih mest za
mlade

86,5

79,5

72

Področje: socialne enakosti

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

Pajn Zavod za sonaravno bivanje

V istem čolnu: Mladi čuvarji izročila

76,5

KD Prostorož

Savsko naselje - grajenje lokalne skupnosti

74,5

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

SIKAVIBEZACIJA - z znanjem in veščinami do
večje vključenosti mladih Romov

68,5

Društvo Projekt Človek

Nova priložnost

Kulturno izobraževalni zavod
Averroes

Moja kultura, moja priložnost - Min kultur er
min sjanse

59,5

Inštitut Emonicum, zavod za
aktivno in zdravo življenje

Socialno vključevanje starejših izoliranih
prebivalcev v odmaknjenih podeželskih
okoljih

51,5

65

Področje: zagotavljanje blaginje in socialnih pravic

PRIJAVITELJ
Društvo Srečališče, društvo za
psihoterapijo in skupinsko delo

NASLOV PROJEKTA
Organizacija in izvedba psihosocialne
oskrbe dolgotrajno bolnih v Celjski
regiji

POVPREČNA
OCENA
81

Ustanova Fundacija BiT Planota

Inkubatorji na podeželju

66

Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip"

Družinski preventivni program na
področju preprečevanja zasvojenosti
»Krepitev družin« - vzpostavitev
modela regijskih centrov za
učinkovito preventivno delo z
ranljivimi družinami

64

Področje: varstvo okolja

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

Kulturno ekološko društvo
Smetumet

pOSEBNI prijatelji

Inštitut za trajnostni razvoj

Platforma za prenos znanja in inovacije v
ekološkem kmetijstvu - EKO PLATFORMA

Zavod Symbiosis

Poveži se z naravo

Smučarska zveza Slovenije

Planica - novi koncept trajnostne
organizacije velikih športnih prireditev

82,5

Slovenski E- forum

Zero energetski podjetnik

59,5

95

90,5

90

SREDNJI PROJEKTI
Področje: Človekove pravice

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

Mirovni inštitut

Z (od)govorom nad sovražni govor - zagon
neodvisnega povezovalnega telesa

85,5

Kulturno-izobraževalno društvo
PiNA

Enakopravnost narodnih skupnosti
narodov nekdanje SFRJ in njihovih
pripadnikov v Slovenski Istri

81,5

Društvo ŠKUC

Kreativne delavnice pisanja in nastopanja za
mlade brezposelne ženske iz ranljivih skupin

67,5

Področje: Demokracija

PRIJAVITELJ
Zavod Metina lista

NASLOV PROJEKTA
Meta dekleta / Promocija aktivnega
državljanstva mlajših žensk

Zavod za podporo civilnodružbenih
iniciativ in multikulturno
HAD - Hiša aktivnega državljanstva
sodelovanje Pekarna Magdalenske
mreže
Inštitut dr. Jožeta Pučnika

Center za demokratično izobraževanje

POVPREČNA
OCENA
86,5

63

61,5

Področje: Otroci in mladina
POVPREČNA
OCENA

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

Društvo Ključ - center za boj proti
trgovini z ljudmi

Da! Življenju brez trgovine z ljudmi

85

Zavod za ustvarjanje priložnosti za
mlade S

proAKTIVATOR - motiviranje mladih za
boljšo prihodnost

83

Društvo kreativnih dejavnosti
Enkraten teater

NVO coworking

82,5

Društvo za nove humanistične
pristope Saprabolt!

Mladi za Idrijo

78,5

Tipovej, Zavod za ustvarjalno
družbo

Pogumni. Kreativni. Podjetni.

76

CONNECT, društvo za promocijo
aktivnega državljanstva

Ustvarimo delo!

69

Športno rekreativni klub Celje

Šport - aktiven, samozavesten, družbeno
odgovoren človek

53,5

Področje: Socialna enakost

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

SKUP-Skupnost privatnih zavodov

EXIT

93

Romsko društvo Romano Veseli

Eko-etno romska moda

Kud Voxhumana

VRT je RAJ

58

Zofijini ljubimci - društvo za razvoj
humanistike

Časovna banka

56

74,5

Področje: zagotavljanje blaginje in socialnih pravic
V tej kategoriji nobeden izmed projektov ni presegel minimalnega praga za sofinanciranje (70 točk)

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

Slovensko združenje inštruktorjevCenter za šolanje psov vodičev in
psov spremljevalcev - SLO Canis

Ustvarjamo prijateljstva, ki spreminjajo
življenja in ustvarjamo družabništva, ki
spreminjajo svet

AIKIDO Društvo urowashii

Aikido za ženske, žrtve nasilja

Društvo za pomoč pri demenci
"Primorske spominčice"

Živeti z demenco vsak dan

58

Društvo zdravi podjetnik Koper

Sveža gajbica

49

66

62,5

Področje: varstvo okolja

PRIJAVITELJ

NASLOV PROJEKTA

POVPREČNA
OCENA

Društvo ekologi brez meja

Volk sit, koza cela

91

Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij - PIC

Zagovorniki okolja

87,5

Društvo Drobnovratnik

Pivška jezera povezujejo

83

Društvo za biološko dinamično
gospodarjenje Ajda Koroška
Dravograd

Biodinamika in uporaba biooglja za
trajnostno gospodarjenje s tlemi in zdravo
pridelavo hrano - Biodinamični vrtovi

78

Jezerski hram, Zavod za ohranjanje Interaktivni biodiverzitetni center za
naravne in kulturne dediščine
Cerkniško polje

77

Fokus, društvo za sonaraven razvoj Energija skupnosti

74

Društvo za biološko dinamično
gospodarjenje Notranjska

Mavrični zaklad

73

Društvo pest fižola - društvo za
biološko izobraževanje

Biodiverziteta - zaklad, ki izginja

70,5

