Finančni mehanizem EGP 2009-2014
Program za NVO v Sloveniji

SKLAD ZA BILATERALNO SODELOVANJE
Razpis za finančna sredstva

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.).
Namen sklada
V okviru Programa za NVO v Sloveniji deluje Sklad za bilateralno sodelovanje, ki zagotavlja dodatna
finančna sredstva za povezovanje, izmenjavo izkušenj in prenos znanja med slovenskimi NVO in
organizacijami iz držav donatoric (Norveške, Islandije in Lihtenštajna).
Gre za eno izmed orodij, vzpostavljenih za krepitev dvostranskih odnosov med državami donatoricami
in prejemnicami sredstev finančnih mehanizmov na področjih skupnega interesa.
Kdo se lahko prijavi
Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih projektov, odobrenih na razpisih
Programa za NVO, ki izvajajo projekte v partnerstvu z organizacijo iz ene izmed držav donatoric. Na
razpis se lahko prijavijo organizacije iz donatorskih držav, ki nastopajo kot partnerji v projektih,
podprtih v okviru programa za NVO v času izpolnjevanja prijavnega obrazca. Sredstva predstavljajo
nadgradnjo potrjenega proračuna projekta in so namenjena npr. za udeležbo na seminarjih, študijskih
obiskih, konferencah ipd. v Sloveniji, na Norveškem, v Islandiji ali v Lihtenštajnu, ki niso bila vključena v
osnovni finančni načrt.
Upravičene dejavnosti
Za podporo iz sklada za bilateralno sodelovanje so upravičene dejavnosti, ki omogočajo povezovanje,
izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med izvajalci projektov in
organizacijami iz donatorskih držav.
Upravičeni stroški
- honorarji in stroški za udeležbo na konferencah, seminarjih, tečajih, srečanjih in delavnicah,
- potni stroški za študijske obiske, potovanja in za obiske zunanjih strokovnjakov,
- stroški organizacije bilateralnih konferenc, seminarjev, tečajev, srečanj in delavnic,
- stroški promocijskih in informacijskih dejavnosti,
- stroški honorarjev za zunanje sodelavce.
Višina sredstev in trajanje razpisa
V skladu je na voljo 16.235€, ki bodo zainteresiranim prijaviteljem dodeljena po poenostavljenem

izbirnem postopku. Sredstva bodo na voljo ves čas izvajanja projektov oz. do porabe. Najvišji znesek
donacije iz Sklada za bilateralno sodelovanje je 2.000 € na projekt, višina sofinanciranja pa lahko znaša
do 80% upravičenih stroškov. 50% sofinanciranja se lahko zagotovi v obliki prostovoljnega dela.
Razpoložljivost sredstev in roki za prijavo
Razpis za zbiranje prijav bo odprt do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. marca 2016. Vložene
prijave bodo obravnavane sproti. Odobritev oz. zavrnitev vloge bo znana okvirno v 15 dneh od prijave.
Kako zaprositi za sredstva
Upravičenci zaprosijo za dodatno financiranje na obrazcu, 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 proučil in dodelil dodatna sredstva za bilateralno sodelovanje v
skladu z naslednjimi merili:
- zaprošena sredstva za nadgradnjo bilateralnega sodelovanja niso bila vključena v osnovni finančni
načrt projekta,
- predlagane dejavnosti so ustrezne in pomembne za izvedbo projekta,
- pričakovani učinki in rezultati predlaganih dejavnosti pomenijo kakovostno nadgradnjo projekta,
- prijava izkazuje stroškovno učinkovitost.
Upravljavec Programa za NVO si pridržuje pravico, da od prijavitelja zahteva ustrezne popravke, v
kolikor prijava ne bo izpolnjevala zgornjih kriterijev.
Poročanje o porabi sredstev za bilateralno sodelovanje
Nosilci projektov oz. njihovi partnerji iz držav donatoric, ki bodo prejeli dodatna sredstva za bilateralno
sodelovanje, bodo z upravljavcem programa za NVO sklenili dodatno zanje. O dodatnih sredstvih bodo
poročali ločeno od osnovnega finančnega načrta projekta, pri čemer bodo morali upoštevati enake
zahteve, ki veljajo za ostale projektne stroške. Priložiti bodo morali poročilo o izvedenih dejavnostih ter
doseženih rezultatih, za dokazilo izdatkov pa ustrezne listine, skladno z navodili za poročanje. V
primeru netočnosti ali neustreznih dokazil ima upravljavec pravico zahtevati pojasnilo in povračilo
sredstev.

