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Razpis 
 

- poziv (angl. call) 

- javna objava, s katero se iščejo projekti, ki ustrezajo jasno 
določenim prioritetam razpisa in bodo sofinancirani iz 
določenega proračuna 

- dotacije, pridobljene na podlagi razpisov, zavzemajo 

največji delež sredstev NVO  

 

 Javno naročilo (call for tenders): naročilo storitve ali 
proizvoda 
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Finančni viri 

 Občine 

 Razvojne agencije 

 Ministrstva 

 Uradi Vlade RS 

 Javni skladi 

 Fundacije/ustanove 

 Veleposlaništva 

 Evropska komisija 

 Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem 

EGP 

 Švicarski prispevek 

 … 
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Finančni viri EU 

PRORAČUN 
EU 

 

CENTRALIZIRANI 
PROGRAMI 

Prijava neposredno na 
Evropsko komisijo (DG-ji in 

agencije) 

 

DECENTRALIZIRANI 
PROGRAMI 

Prijava prek posredniških 
teles (v Sloveniji) 
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CENTRALIZIRANI PROGRAMI 

7. Okvirni program 

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije 

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov 

LIFE+ 

MEDIA 

KULTURA 

Evropa za državljane 

Vseživljenjsko učenje 

Mladi v akciji 

PROGRESS 

… 
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DECENTRALIZIRANI PROGRAMI 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 

Evropski socialni sklad (ESS)  

Kohezijski sklad (KS) 

Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3)  
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Prijavitelj 

 organizacija, ki sama ali s partnerji prijavi 
projektni predlog na razpis  

 mora razpisovalcem dokazati, da je kadrovsko 
in finančno sposoben izvesti projekt 

 mora izpolnjevati razpisne pogoje, ki se 
nanašajo na lastnosti organizacije - biti mora 
upravičen do sofinanciranja 
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Razpisna dokumentacija 

 

- razpis 

- prijavnica 

- finančni načrt 

- navodila za prijavitelje 

- drugi obrazci  
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Elementi razpisov  

• ime razpisovalca in razpisa  

• predstavitev ozadja razpisa 

• cilji razpisa 

• prioritete  

• višina sredstev za sofinanciranje projektov 

• minimalen in maksimalen znesek sofinanciranja 

• maksimalen odstotek sofinanciranja 

• kriteriji upravičenosti (upravičeni prijavitelji, akcije, stroški) 

• način prijave  
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Prijavnica  
• ime projekta 

• povzetek projekta 

• opis organizacije in ključnih oseb v projektu 

• opis problema in potreb 

• ciljne skupine projekta 

• cilji projekta 

• rezultati projekta 

• aktivnosti 

• terminski načrt 

• vrednotenje 

• trajnost 

• finančni načrt 
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Finančni načrt 

 vnaprej predviden obrazec – tabela 

 prihodki/stroški 

 upravičeni/neupravičeni stroški 

 podrobnost 

 ustreznost, relevantnost glede na predvidene 

dejavnosti 

 stroškovna učinkovitost 
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Upravičeni stroški 

 Neposredni/direktni stroški: stroški dela, potni 

stroški, stroški opreme (amortizacija), produkcijski 

stroški, stroški podizvajalcev, drugi proj. stroški 

•do njih ne bi prišlo, če ne bi izvajali projekta 
  

 Posredni/indirektni/režijski stroški: najemnina, 

obratovalni stroški, telekomunikacije, drobni 

potrošni material 

•nastajajo z izvajanjem aktivnosti na projektu 
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Povezave 

 
http://www.razpisi.info 
 
http://ec.europa.eu  
 
http://www.svlr.si  
 
http://www.eu-skladi.si 
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VPRAŠANJA … 
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