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3. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA HRVAŠKA 2007–2013 

 

Organ upravljanja:  Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

Več informacij: http://www.si-hr.eu/application_sl/category/third_call/    

Rok prijave: 16.04.2012 

Trajanje projekta: Projekti lahko trajajo največ 15 mesecev. 

 

Opis:  

Strateški cilj operativnega programa je podpirati in spodbujati trajnostni razvoj celotnega čezmejnega 

območja med Slovenijo in Hrvaško. 

 

V okviru razpisa sta opredeljeni dve prednostni nalogi: 1. Gospodarski in družbeni razvoj in 2. Trajnostno 

upravljanje z naravnimi viri.  

1. prednostna naloga Gospodarski in družbeni razvoj vključuje naslednje ukrepe: 

- Razvoj turizma in podeželja. V okviru tega ukrepa je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: - 

razvoj in izboljšanje integralnih produktov in storitev znotraj različnih področij turistične 

ponudbe (ekoturizem, kulturni turizem, turizem na kmetijah, wellness in zdravstveni turizem, 

rečni turizem itd.); - revitalizacija kulturne dediščine in vključitev kulturne dediščine v turizem; - 

vzpostavitev in izboljšanje skupnega trženja in promocije turizma ter kmetijskih produktov in 

storitev; - izboljšanje rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za turizem majhnega obsega; - 

postavitev in vključitev naravnih vrednot in zavarovanih območij v turistično ponudbo. 

- Razvoj podjetništva 

- Socialna integracija. V okviru tega ukrepa je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: - osveščanje 

javnosti o kulturnih razlikah; - spodbujanje kulturnih izmenjav in dogodkov; - spodbujanje 

mobilnosti umetnikov in kulturnega sodelovanja; - sodelovanje med institucijami (gasilska 

združenja, zdravstvene in varnostne službe, izobraževalni programi ter programi usposabljanja 

itd.). 

 

2. prednostna naloga Trajnostno upravljanje z naravnimi viri vključuje naslednja ukrepa: 

- Varstvo okolja. V okviru tega ukrepa je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: - dviganje skupne 

ozaveščenosti med onesnaževalci in prebivalci o inovativnih varstvenih akcijah/ukrepih in 

trajnostni rabi naravnih virov; - priprava skupnih študij izvedljivosti za izboljšanje in spremljanje 

sistemov za ravnanje z zrakom, vodo, odpadki in odpadnimi vodami, ter zmanjšanje 

onesnaženosti zemlje, gozdov in drugih onesnaženosti; - skupno upravljanje in skupno ohranjanje 

vodnih virov in izboljšanje kakovosti vode; - identifikacija in saniranje nenadziranih smetišč in 

priprava preventivnih ukrepov; - priprava tehnične dokumentacije in izgradnja čistilnih naprav za 

odpadne vode in gospodinjske odpadke, kot tudi ravnanje s trdimi odpadki in kanalizacijskim 

sistemom na čezmejnih občutljivih območjih; - dejanja za izboljšanje energijske učinkovitosti; - 

dejanja za izboljšanje kakovosti zraka; - skupno prostorsko načrtovanje. 

http://www.si-hr.eu/application_sl/category/third_call/
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- Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine. V okviru tega ukrepa se lahko izvajajo 

naslednje dejavnosti: - vzpostavitev zaščitenih območij in njihove čezmejne povezave; - 

spodbujanje skupnega upravljanja obstoječih zaščitenih območij; - ohranjanje biološke 

raznolikosti in pokrajinske pestrosti; - skupne študije izvedljivosti o vprašanjih varovanja narave; 

- priprava tehnične dokumentacije za varovanje naravnih virov in/ali trajnostni razvoj; - 

dvigovanje ozaveščenosti o varovanju naravnih in kulturnih virov; - ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine. 

 

Program ima tudi horizontalni temi, ki ju je potrebno smiselno vključiti v vsak tip projekta.1 

 

Vsak projektni predlog je potrebno prijaviti samo v okviru ene od zgoraj navedenih prednostnih nalog. 

Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa. Projekt mora izkazati, 

da bo dosežena dodana vrednost večja, če bo projekt razvit in izveden kot čezmejni projekt in ne zgolj kot 

regionalni/nacionalni projekt. Projekt pa mora prikazovati tudi nadaljnjo uporabo neposrednih učinkov in 

rezultatov s strani projektnih partnerjev in ciljnih skupin kakor tudi institucionalno in finančno 

ohranjanje projektnih rezultatov po zaključku projekta.  

 

Več v priročniku za izvajanje projektov. 

 

... IZ PRAKSE 

Projekt »Zasnova doživljajsko – pedagoških in terapevtskih turističnih programov za otroke, mladostnike in 

invalide ter vzpostavitev inovativnih čezmejnih turističnih destinacij in storitev, temelječih na aktivnostih in 

terapiji s pomočjo konja« 

 

Na razpisu leta 2011 je bil izbran projekt, katerega vodilni partner je Ustanova – Fundacija NAZAJ NA 

KONJA, projektni partner pa je Udruga za terapijsko jahanje ''PEGAZ''. Organizaciji, ki sta prijavili projekt 

vzpostavitve čezmejnih turističnih destinacij in storitev, temelječih na aktivnostih in terapiji s pomočjo 

konja, sta potrebo oz. upravičenost programa utemeljili: »Tako Podravska regija v Sloveniji kot Primorsko-

Goranska regija na Hrvaškem se v turističnem sektorju srečujeta s slabimi zaposlitvenimi možnostmi in 

neizkoriščenimi potenciali. Turistična ponudba je v obeh primerih omejena zgolj na klasično ponudbo, 

ne obsega pa specializiranih programov, primernih za specifične ciljne skupine (npr. za otroke in 

mladostnike, osebe s posebnimi potrebami ...).«  

Cilji sodelovanja slovenske in hrvaške organizacije pa so naslednji:  

- ustvarjanje alternative klasični turistični ponudbi in s tem podaljšanje turistične sezone na vse štiri letne 

čase ter zagotovitev novih virov dohodka in novih možnosti zaposlitve za lokalno prebivalstvo ter 

prispevek k zmanjševanju bega možganov;  

                                                        
1 Horizontalni temi programa razvoj človeških virov in informacijska družba naj bi bili v razumni meri integrirani v vsako operacijo. 
Razvoj človeških virov je povezan s formalno ali neformalno obliko izobraževanja ali usposabljanja oseb, ki sodelujejo pri projektu 
(partnerji, ciljne skupine). Program podpira uporabo informacijske družbe za namen upravljanja in varovanja okolja, ohranjanja in 
oživljanja narave in kulture ter za vzpostavitev in uporabo koordinacijskih mehanizmov. 

http://www.si-hr.eu/images/uploads/PIP%20SI-HR%203.%20JR_SI_final.pdf
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- skupen razvoj programov usposabljanja za strokovne delavce v projektu; priložnost za čezmejno in 

medinstitucionalno povezovanje strokovnjakov; priložnost za izmenjavo delovne sile in zagotavljanje 

alternativnih virov prihodkov na podeželju;  

-  prispevek k večji socialni vključenosti in vzpostavitvi enakih možnosti ter povečanje ponudbe na 

področju turizma, športa in rekreacije oseb s posebnimi potrebami.  

 

Več si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.ho-pe-tour.com/sl/.  

 

 

Upravičeni prijavitelji:  so neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, 

ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih skupin: 

 regionalni in lokalni javni organi; 

 osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih ustanovitelj je država ali občina ali 

katerakoli druga oseba javnega prava, raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za 

izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in 

kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije itd.; 

 nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije; 

 gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne 

pravne osebe; 

 pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so društva, 

lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja, lokalne turistične organizacije, 

organizacije za usposabljanje, zasebni zavodi itd. 

 

Partnerji morajo imeti sedež ali regionalno/lokalno podružnico, registrirano in delujočo v upravičenem 

programskem območju.2  

 

Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in en iz Hrvaške. Zgornje število 

projektnih partnerjev ni omejeno. 

 

Programsko območje Operativnega programa IPA čezmejnega sodelovanja Slovenija–Hrvaška 2007‐2013 

vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3: 

 v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna 

Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osrednjeslovenska regija; 

 v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška, Karlovška, 

Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb. 

Osrednjeslovenska regija in mesto Zagreb sta v upravičeno območje programa vključena kot sosednji 

območji. Izdatki operacij, ki nastanejo v času njihovega izvajanja v sosednjih območjih so lahko financirani 

največ do višine 20% IPA sredstev programa. To pomeni, da se izdatki operacij, ki nastanejo v času 

njihovega izvajanja v Osredneslovenski regiji in v mestu Zagreb nanašajo na programsko in ne na 

projektno raven. 

                                                        
2 Možna pa je tudi izjema v primerih, kjer razlika izhaja iz drugačne organizacijske strukture partnerja. Kako se rešuje te izjeme, si lahko 

preberete v besedilu razpisa. 

http://www.ho-pe-tour.com/sl/
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Vrednost razpisa: 10.817.946 EUR (Gospodarski in družbeni razvoj - 5.408.973 EUR, Trajnostno 

upravljanje z naravnimi viri - 5.408.973 EUR). 

 

Zneski in deleži financiranja: Zaprošeni znesek IPA sredstev lahko znaša od 75.000,00 EUR do 

1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo (gospodarski in družbeni razvoj) ter od 75.000,00 EUR do 

1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo (trajnostno upravljanje z naravnimi viri). Iz programa se lahko 

financirajo samo upravičeni izdatki. Vsak slovenski partner mora zagotoviti vsaj 5,00 % lastnega 

sofinanciranja. Vsak hrvaški partner pa mora zagotoviti vsaj 15,00 % javnega sofinanciranja. 

 

Na lanskoletni razpis je prispelo 183 vlog, za sofinanciranje je bilo odobrenih 22 projektnih predlogov.3 

 

! Informativna delavnica v okviru 3. javnega razpisa 

Informativna delavnica v okviru 3. javnega razpisa bo potekala v torek, 28. februarja 2012, v Brežicah.

                                                        
3 Seznam odobrenih operacij - http://www.si-hr.eu/projects_sl/category/compilation/   

http://www.si-hr.eu/images/uploads/VABILO%203.%20JR%20-%20Bre%C5%BEice.pdf
http://www.si-hr.eu/projects_sl/category/compilation/
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JAVNI RAZPIS ZA IZBOR RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA DVIG ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH 

SKUPIN NA PODROČJU KULTURE IN PODPORO NJIHOVI SOCIALNI VKLJUČENOSTI 

Razpisovalec:  Ministrstvo za kulturo 

Več informacij: 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/strukturni_skladi/dvig_zaposljivosti_ranljivih_druzbenih_skupin

_na_podrocju_kulture_in_podpora_njihovi_socialni_vkljucenosti/ 

Rok prijave:  /  

(Od objave razpisa bo na voljo en mesec za pripravo in oddajo razpisne dokumentacije.)  

 

Opis:  

Ministrstvo za kulturo bo v okviru Evropskega socialnega sklada v letu 2012 ponovno objavilo razpis za 

sofinanciranje razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in 

podporo njihovi socialni vključenosti.  

 

V okviru tega razpisa lahko kulturne organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo eno od v razpisu 

navedenih ranljivih skupin, prijavijo naslednje dejavnosti:  

- usposabljanje za krepitev zaposljivosti in s tem krepitve socialne vključenosti pripadnikov 

ranljivih družbenih skupin na področju kulture, 

- usposabljanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin za pridobitev znanj s področja 

menedžmenta kulturnih projektov, 

- razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike ranljivih 

družbenih skupin, 

- usposabljanje izvajalcev usposabljanj za ranljive družbene skupine, 

- zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture (npr. projektni menedžerji, 

organizatorji, moderatorji, animatorji, koordinatorji ipd.). 

 

Pri čemer pa je osebe, ki se zaposlujejo na novo ustvarjenem delovnem mestu v okviru projekta, 

potrebno zaposliti za polni delovni čas, hkrati pa je potrebno zagotoviti, da bodo po zaključku projekta 

pri upravičencu zaposlene še najmanj 12 mesecev, sredstva za financiranje teh zaposlitev pa mora 

priskrbeti upravičenec iz lastnih ali drugih virov, sicer sofinanciranje take zaposlitve ne bo upravičeno. 

 

Redne dejavnosti prijaviteljev niso upravičene do sofinanciranja! 

 

Ranljive skupine, opredeljene v tem razpisu, so: 

- pripadniki madžarske ali italijanske narodne skupnosti ali 

- romske skupnosti ali 

- različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ali 

- invalidov. 

 

 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/strukturni_skladi/dvig_zaposljivosti_ranljivih_druzbenih_skupin_na_podrocju_kulture_in_podpora_njihovi_socialni_vkljucenosti/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/strukturni_skladi/dvig_zaposljivosti_ranljivih_druzbenih_skupin_na_podrocju_kulture_in_podpora_njihovi_socialni_vkljucenosti/
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... IZ PRAKSE:  

Projekt Ekvilib Inštituta z naslovom »ART-SOC« 

Namen tega dvoletnega projekta je spodbujanje in višanje zaposljivosti v kulturi ter krepitev socialne 

vključenosti predstavnikov ranljivih skupin, v prvi vrsti migrantov, beguncev in iskalcev azila. V okviru 

projekta so organizirane finančno dostopne priložnosti usposabljanja, ki jih spremljajo nekatere 

inovativne in proaktivne spodbude, kot je npr. sistem štipendiranja, s pomočjo katerega se ciljnim 

skupina približa umetnost kot dejavnost, ki lahko pozitivno prispeva k njihovi ekonomski in socialni 

vključenosti v družbo.  

Več si lahko preberete na spletni strani Ekvilib Inštituta: http://www.ekvilib.org/programi-art-soc.  

 

Projekt Društva ŠKUC z naslovom Sodelujem – Skupaj integrativno na področju kulture 

Ta dvoletni projekt vzpodbuja interdisciplinarni pristop na področju kulture, ki ne samo vključuje 

ranljive družbene skupine – osebe z invalidnostjo, ampak tudi povezuje delovanje strokovnjakov iz 

področja kulture z osebami z invalidnostjo. Projekt se osredotoča na usposobljanje za kulturni 

menedžment, pri čemer pa so prijavitelji inovativnost projekta izkazali s tem, da usposabljanja potekajo 

sinhronizirano, oziroma, da se oboji, tako kulturni delavnci kot osebe z invalidnostjo, sočasno udeležujejo 

predavanj in usposabljanj.  

Več si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.so-delujem.com/projekt-sodelujem/.  

 

 

V letu 2011 je bilo skupno podprtih 23 tovrstnih projektov nevladnih organizacij.  

 

Upravičeni prijavitelji:  

Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo 

naslednji pogoj: 

- z ustanovnim ali drugim ustreznim pravnim aktom dokažejo, da so  nepridobitne pravne osebe 

zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova za delovanje na 

področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od ciljnih ranljivih skupin. 

 

Vrednost razpisa: Za razpis je predvidenih 2.000.000 EUR. 

Zneski in deleži financiranja: V lanskoletnem razpisu je bil lahko zaprošeni znesek posameznega 

prijavitelja na projekt najmanj 20.000,00 EUR, največ pa 100.000,00 EUR. Projekti v okviru tega razpisa 

pa so sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov. 

 

 

Opomba: Okvirnega datuma objave za 2012 na Ministrstvu še ne morejo podati, bo pa razpis bolj ali 

manj enak kar se tiče namena, upravičenih dejavnosti, ciljnih ranljivih skupin, upravičenih prijaviteljev in 

pa višine zaprošenih zneskov. Upravičeni stroški bodo tisti stroški, ki bodo nastali od objave razpisa do 

30. 9. 2013.  V letu 2011 je bil razpis objavljen junija. 

 

 

http://www.ekvilib.org/programi-art-soc
http://www.so-delujem.com/projekt-sodelujem/
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»TEMELJNE PRAVICE IN DRŽAVLJANSTVO« - RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TRANSNACIONALNIH 

PROJEKTOV 

Razpisovalec:  Evropska komisija, GD za pravosodje, svobodo in varnost 

Več informacij: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/111201_en.htm  

Rok prijave: 13.03.2012 

Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. 

 

Opis:  

Do 13. marca je odprt razpis Generalnega direktorat za pravosodje, svobodo in varnost v okviru 

posebnega programa »Temeljne pravice in državljanstvo«4, in sicer za  sofinanciranje transnacionalnih 

projektov, ki prispevajo k doseganju enega ali več splošnih ter specifičnih ciljev programa. 

Za uresničevanje ciljev program podpira več vrst ukrepov, ta razpis pa se nanaša na podporo 

nadnacionalnih projektov v interesu Skupnosti, ki jih pod določenimi pogoji lahko predložijo tudi 

nevladne organizacije, v vsakem primeru pa v njih sodelujeta najmanj dve državi članici ali vsaj ena 

država članica in še ena država, ki je lahko država pristopnica ali država kandidatka. 

Na razpis lahko prijavite najrazličnejše projekte, ki prispevajo k doseganju splošnih ciljev programa, pri 

čemer je potrebno upoštevati tudi prednostne usmeritve za leto 2012.  

 

Na področju temeljnih pravic so prednostne usmeritve za leto 2012 naslednje:  

- Informacijska podpora in usposabljanja za izboljšanje znanja in razumevanja področij in uporabe 

Listine o temeljnih pravicah v EU. V okviru te prednostne naloge bo Komisija podprla projekte, ki 

prispevajo k boljšemu obveščanju in ki usmerjajo posameznike, ki menijo, da so bile kršene 

njihove temeljne pravice, k ustreznim organom. Projekti, ki so namenjeni predvsem ustvarjanju 

novih spletnih strani, ne bodo podprti. 

- Zaščita pravic otrok. V okviru te prednostne naloge bo Komisija podprla projekte razvoja in 

implementacije najboljših praks in orodij za strokovnjake, ki delajo z in za otroke in so 

prilagojeni starosti otroka in njihovi razvojni stopnji. Prav tako bo podprla projekte, ki so 

usmerjeni v prepoznavanje in razvoj učinkovitih pristopov za vključevanje otrok v zadeve, ki se 

nanašajo nanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, kot tudi usmerjene ukrepe za boljšo 

zaščito otrok v pravosodnem sistemu. 

- Boj proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu. V okviru te prednostne naloge bodo podprte 

dejavnosti, ki povečujejo ozaveščenost in/ali so preventivne narave. Podprte bodo tudi analize 

vzrokov sovražnega govora in zločinov iz sovraštva, vključno z družbenimi trendi, ki vodijo do 

                                                        
4 SKLEP SVETA z dne 19. aprila 2007 o vzpostavitvi posebnega programa „Temeljne pravice in državljanstvo“ za obdobje 2007–
2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0039:SL:PDF  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/111201_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/sl/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SL.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0039:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0039:SL:PDF
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teh pojavov, ter projekti informiranja žrtev tovrstnih zločinov o pravnih sredstvih, ki so jim na 

voljo.   

- Boj proti homofobiji. V okviru te prednostne naloge bo Komisija podpirala projekte, ki so 

usmerjeni v odpravo razlikovanja na osnovi spolne usmerjenosti, in sicer predvsem projekte, ki 

prispevajo h krepitvi mehanizmov za monitoring diskriminacije LGBT oseb ter zagotovitvi 

učinkovitih pravnih sredstev žrtvam sovražnega govora in zločinov iz sovraštva.  

- Izobraževanje in povezovanje pravnih poklicev in praktikov. V okviru te prednostne naloge bo 

Komisija podpirala predvsem projekte, katerih cilj je usposabljanje nacionalnih organov, zlasti 

organov kazenskega pregona, na področju boja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in 

homofobiji. Poleg tega bo Komisija podpirala tudi sodelovanje in izmenjavo informacij med 

pravosodnimi delavci. 

 

Na področju državljanstva so prednostne usmeritve za leto 2012 naslednje:  

- Aktivna udeležba v demokratičnem življenju EU. Komisija bo v okviru te prednostne naloge 

podpirala projekte izobraževanja za aktivno državljanstvo, še zlasti pa projekte, namenjene 

informiranju državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, ki ni njihova država, o volilni pravici 

na lokalnih in evropskih volitvah. 

- Ozaveščanje o evropskem državljanstu. Ta prednostna naloga se nanaša na Evropsko leto 

državljanov 2013. Komisija bo podprla projekte, ki prispevajo h krepitvi zavedanja o 

državljanstu EU in pravicah, ki iz tega izhajajo, ter projekte, ki bodo identificirali ovire za 

učinkovito uveljavljanje teh pravic ter ponudili konkretne rešitve za njihovo odpravo.   

- Ozaveščanje o pravilih EU na področju prostega gibanja in prebivanja znotraj EU. Podprti bodo 

projektu, ki prispevajo k večji informiranosti o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 

2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 

prebivanja na ozemlju držav članic. 

- Pridobitev in izguba evropskega državljanstva. V okviru te prednostne naloge bodo podprti 

projekti, ki spodbujajo izmenjave znanj in dobrih praks na področju pridobitve in izgube 

državljanstva.  

- Naslavljanje neravnovesja med spoloma v udeležbi na evropskih volitvah. Komisija bo v okviru 

te prednostne naloge podpirala predvsem projekte, katerih cilj je spodbujanje in povečanje 

udeležbe žensk na evropskih volitvah, tako v vlogi volivk kot v vlogi kandidatk.  

- Zaščita osebnih podatkov in pravice do zasebnosti. V okviru te prednostne naloge bodo 

sofinancirane naslednje dejavnosti: usposabljanja; kampanje, na primer ob evropskem dnevu 

varstva osebnih podatkov; izboljšanje praktičnega sodelovanja med pristojnimi organi; krepitev 

zasebnosti otrok v spletnem okolju; prepoznavanje in soočanje z izzivi, ki jih predstavljajo nove 

tehnologije; tehnološke rešitve za izboljšanje varstva podatkov. 

 

Prijavitelji morajo v prijavi jasno navesti, na katero od prednostnih področij se njihov projekt nanaša. 

Vendar pa je potrebno opozoriti, da gre tukaj za sofinanciranje transnacionalnih projektov z izrazito 

dodano vrednostjo na evropski ravni in ne le na regionalni ali nacionalni ravni. Komisija v okviru tega 

razpisa namreč sofinancira zgolj ukrepe, ki glede na geografsko pokritost, učinke in vpliv presegajo 

regionalne ali nacionalne okvirje.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:SL:PDF
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Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, institucije, javne in privatne 

organizacije, univerze, raziskovalni inštituti, nacionalne in lokalne oblasti ter ostale neprofitne 

organizacije, ki se ukvarjajo s človekovim pravicami, imajo sedež v eni od držav članic EU ter izpolnjujejo 

druge razpisne pogoje. Projekti morajo biti prijavljeni v partnerstvu z vsaj še eno organizacijo iz druge 

države članice EU. Pogoj je sicer partnersko sodelovanje najmanj dveh organizacij iz dveh upravičenih 

držav, vendar Komisija spodbuja prijave, ki imajo največji možen učinek, kar tudi pomeni, da bodo imeli 

prednost projekti večih prijaviteljev iz večih različnih držav.  

 

Vrednost razpisa: 20 975 000 EUR 

Zneski in deleži financiranja: Na razpis lahko prijavite projekte v vrednosti nad 75.000 EUR, 

sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. 

 

... IZ PRAKSE 

Društvo Informacijski center Legebitra: LGBT mesec zgodovine 

 

V organizaciji Društva Informacijski center Legebitra v teh dneh poteka LGBT mesec zgodovine, ki je del 

evropskega projekta »Engaging Hearts and Minds, Changing Attitudes«, sofinanciranega v okviru 

programa Temeljne pravice in državljanjstvo. Legebitra projekt izvaja v sodelovanju s/z: - LGBT Youth 

Scotland s Škotske, - Accept iz Romunije in - Iniciativo Inakost s Slovaške. LGBT mesec zgodovine bo tako 

februarja in marca 2012 izveden v Sloveniji, Romuniji, na Škotskem in Slovaškem, njegov namen pa je 

izbrisati stereotipe in stigmo, ki spremljajo LGBT identitete, z vplivanjem  na percepcijo državljanov v 

Evropski uniji.  

 

Več si lahko preberete na spletni strani društva: http://www.drustvo-legebitra.si/index.php/kaj-

delamo/za-lgbt-mlade/mesec-lgbt-zgodovine-kdo-bo-povedal-tvojo-zgodbo  

 

 

 

CIVIL SOCIETY FACILITY PARTNERSHIP PROGRAMMES FOR CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS - 

SUPPORT TO REGIONAL THEMATIC NETWORKS  

Razpisovalec:  Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje EuropeAid 

Več informacij: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1326726118969&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=

7573876&debpub=11%2F01%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref

=132438  

Rok prijave: 13.04.2012 (Postopek prijave je sicer enostopenjski, vendar bodo ocenjene le prijave tistih 

prijaviteljev, katerih projektni osnutki bodo izbrani v prvi fazi.) 

http://www.drustvo-legebitra.si/index.php/kaj-delamo/za-lgbt-mlade/mesec-lgbt-zgodovine-kdo-bo-povedal-tvojo-zgodbo
http://www.drustvo-legebitra.si/index.php/kaj-delamo/za-lgbt-mlade/mesec-lgbt-zgodovine-kdo-bo-povedal-tvojo-zgodbo
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1326726118969&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F01%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1326726118969&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F01%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1326726118969&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F01%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1326726118969&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F01%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132438
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Trajanje projekta: Do 24 mesecev. 5 

 

Opis:  

Do 13. aprila je odprt razpis Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje EuropeAid, namenjen 

vzpostavljanju tematskih mrež med organizacijami civilne družbe iz držav Zahodnega Balkana in Turčije 

ter evropskih držav in Islandije.  

Cilj razvojnega programa je predvsem spodbujanje in pa krepitev zmogljivosti organizacij civilne družbe 

za učinkovitejše delovanje na področju  sooblikovanja politik ter aktivnega vključevanja v procese 

odločanja.  

Da bi bil program mreže upravičen do sofinanciranja, mora upoštevati vse spodaj naštete prednostne 

usmeritve: 

- krepitev zmogljivosti organizacij civilne družbe za učinkovitejše delovanje na področju 

zagovorništva in monitoringa ključnih reform na regionalni in nacionalni ravni; 

- krepitev civilnega dialoga na regionalni in nacionalni ravni ter 

- krepitev transparentnosti in odgovornosti delovanja civilne družbe v regiji.  

Tematsko je razpis usmerjen v naslednja področja: okolje, socialna vključenost, družbeno-ekonomski 

razvoj, sprava, človekove pravice, transparentnost / dobro vodenje, mediji in svoboda izražanja. 

Upravičene so naslednje oblike aktivnosti: teoretične raziskave; študije; usposabljanja, študijski obiski in 

pripravništva; vzpostavljanje stikov in dialog z različnimi deležniki; komunikacijske in informacijske 

aktivnosti, namenjene podpori dialogu predstavnikov civilne družbe z različnimi deležniki; organizacija 

konferenc, okroglih miz, delavnic in seminarjev; spodbujanje izvajanja sprejetih zakonov in predpisov; 

zagovorništvo za spremembe obstoječe zakonodaje; vzpostavljanje dialoga s političnimi strankami, 

skupinami poslancev in zakonodajnimi telesi; monitoring; priprava zakonodajnih priporočil; kampanje 

ozaveščanja ip.   

Aktivnosti se morajo izvajati predvsem v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji, z manjšimi 

spremljajočimi aktivnostmi v državah članicah EU in / ali Islandiji.  

 

Upravičeni prijavitelji:  

Na razpis se lahko prijavijo: 

- organizacije civilne družbe ali reprezentativne mreže organizacij civilne družbe6, ki so aktivne na 

enem ali več področjih, ki so predmet razpisa, imajo sedež v eni do držav članic EU ali držav 

upravičenk v okviru instrumenta IPA7 ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 

                                                        
5 Pomembno: Prijavitelji morajo izdelati strategijo in delovni načrt za obdobje 48. mesecev. Proti zaključku 24. mesečnega obdobja 
financiranja se bo namreč izdelala evalvacija, na podlagi katere bo mogoče financiranje nadaljnjih 24 mesecev.   
6 formalne ali neformalne  
7 Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Islandija, Makedonija, Črna Gora, Srbija, Turčija, Kosovo.  
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Zahteva se partnerstvo najmanj ene organizacije iz držav članic EU ter najmanj štirih organizacij iz držav 

Zahodnega Balkana in Turčije. Sodeluje lahko tudi Islandija (kot vodilna ali kot partnerska organizacija), 

vendar je v tem primeru za upravičenost prijave potrebnih 6 partnerskih organizacij.   

Vrednost razpisa: 11,000,000 EUR 

Zneski in deleži financiranja: Zaprošeni znesek lahko znaša od 500 000 EUR do 800 000 EUR. Projekti 

so sofinancirani v višini do 80% upravičenih stroškov. 

 

RAZPIS V OKVIRU PROGRAM LIFE+ 

Razpisovalec:  Generalni direktorat Evropske Komisije za okolje 

Več informacij: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm  

Rok prijave:  / 

Trajanje projekta: Projekti običajno potekajo od 2 do 5 let. 

 

 

Opis:  

Do 15. marca bo objavljen razpis v okviru programa LIFE+za leto 2012.  

Splošni cilj LIFE+ je prispevati k izvajanju, posodobitvi in razvoju okoljske politike in zakonodaje 

Skupnosti, vključno z vključevanjem okoljskih vidikov v ostale politike, s čimer instrument prispeva k 

trajnostnemu razvoju. LIFE+ predvsem podpira izvajanje 6. okoljskega akcijskega programa, vključno s 

tematskimi strategijami, in v državah članicah financira ukrepe in projekte z evropsko dodano 

vrednostjo. 

 

Da se zagotovi evropska dodana vrednost in da se izogne financiranju ponovnih dejavnosti, morajo 

projekti izpolnjevati vsaj eno izmed naslednjih meril:  

- gre za projekte najboljše prakse ali predstavitvene projekte za izvajanje Direktive Sveta 

79/409/EGS8 ali Direktive 92/43/EGS9; 

- gre za inovativne projekte ali predstavitvene projekte, ki se nanašajo na okoljske cilje Skupnosti, 

vključno z razvojem ali razširjanjem tehnik najboljše prakse, znanja in izkušenj ali tehnologij; 

- gre za kampanje osveščanja in posebno usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri preprečevanju 

gozdnih požarov; 

                                                        
8 DIREKTIVA SVETA z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31979L0409:SL:PDF  
9 DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:SL:PDF  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32002D1600:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31979L0409:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31979L0409:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:SL:PDF
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- gre za projekte za razvoj in izvajanje ciljev Skupnosti, ki se nanašajo na široko zasnovano, 

usklajeno, izčrpno in dolgoročno spremljanje gozdov in medsebojnih okoljskih vplivov. 

 

Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope (določene Uredbo10):  

- Narava in biotska raznovrstnost. Glavni cilj tega sklopa je zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati 

in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst, da znotraj EU ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo 

genetskih virov.  

- Okoljska politika in upravljanje. V okviru tega sklopa se podpirajo inovativni ali pilotni projekti, 

ki prispevajo k izvajanju evropske okoljske politike in k razvoju inovativnih zamisli, tehnologij, 

metod in instrumentov politike.  

- Informiranje in obveščanje. Glavni cilj tega sklopa je obveščati in ozaveščati javnost o okoljski 

problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za 

spremljevalne ukrepe, tj. informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in 

usposabljanja. 

 

Upravičeni prijavitelji:  

Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni 

organi, subjekti ter institucije. Običajno se projekti izvajajo s partnerji, prednost imajo mednarodni 

projekti. 

 

Vrednost razpisa: V lanskem letu je bilo za Slovenijo predvidenih 5.410.942 EUR. 

Zneski in deleži financiranja: Delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih stroškov, z 

izjemo pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in pticah, kjer 

lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Zgornja in spodnja meja zaprošenih sredstev 

nista določeni.  

Upravljanje 

Vloge na razpis se oddajajo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki po potrebi tudi pripravi komentarje 

projektnih predlogov glede na nacionalne prioritete in razpisne vloge tudi posreduje Komisiji. MOP ob 

objavi razpisa organizira delavnico za potencialne prijavitelje. 

 

                                                        
10 UREDBA (ES) št. 614/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje 
(LIFE+) -  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0001:0016:SL:PDF 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/life/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0001:0016:SL:PDF
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... IZ PRAKSE 

Življenje ponoči - zmanjševanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in 

izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali  

V projekt je vključenih šest partnerjev: podjetje Euromix d.o.o., Društvo Temno nebo Slovenije, Univerza 

v Ljubljani, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Slovensko društvo za proučevanje 

in varstvo netopirjev in produkcijska hiša Baza Media 2.1.  

Glavni cilj projekta je dolgoročno zmanjšati negativne učinke, ki jih povzroča osvetljevanje cerkva in s 

tem izboljšati naravovarstveni status in biodiverziteto nočnih živali. Razvili bodo nov tip reflektorja, ki 

bo prilagojen obliki stavbe in bo zmanjšal nepotrebno svetenje v nebo. Z novimi reflektorji bodo 

zamenjali obstoječo razsvetljavo 26 slovenskih cerkva in spremljali, kako se na različne intenzitete in 

barve svetlobe odzivajo netopirji in nočni metulji. Na podlagi teh izkušenj bodo v sodelovanju z Unescom 

in Icomosom razvili tehnične smernice za naravi prijazno in energetsko učinkovito osvetljevanje 

kulturne dediščine, ki bodo širše uporabne za osvetljevanje različnih tipov stavb, ne le cerkva.  

 

Nova razsvetljava ne bo le bolj prijazna nočnim živalim, ampak tudi manj potratna – pričakujejo, da bodo 

zmanjšali stroške elektrike za vsaj 30%. Zelo pomemben del projekta je tudi ozaveščanje javnosti o 

negativnih posledicah svetlobnega onesnaženja in možnih rešitvah tega problema.  

 

Več si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.lifeatnight.si/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifeatnight.si/

