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Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – 
krepitev človeških virov 

 
Predmet razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega 
mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema 
finančnega mehanizma: 

1. Prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem 
prostoru; 

2. Krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško. 

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 
11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih 
izdatkov. 

Cilj razpisa: Podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti 
morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:  

1.  Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade; 
2. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Upravičeno območje: Upravičeno območje izvajanja projektov je območje Republike 
Slovenije. Projektne aktivnosti se lahko, kadar je to primerno za projekt, izvajajo tudi na 
območju Norveške. Izvajanje projektnih aktivnosti izven teh dveh upravičenih območij je 
dopustno v posebej utemeljenih primerih in po predhodni odobritvi SVRK. Rezultati in 
neposredni učinki projektov se morajo odražati v Republiki Sloveniji. 

Upravičenci: 
● Za upravičenega prijavitelja šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava 

(tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na 
pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja 
(pridobitna/nepridobitna dejavnost). 

● Za upravičenega partnerja v projektu šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali 
javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji ali 
Kraljevini Norveški, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo 
dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost). Kot upravičen 
projektni partner šteje tudi katera koli mednarodna organizacija ali organ ali 
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agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a  v izvajanje projekta in k njemu 
učinkovito prispeva. 

Obdobje trajanja projektov: najmanj dvanajst (12) mesecev in ne več kot štiriindvajset (24) 
mesecev. Projekti se morajo zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024. 

Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku, razen v 
primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma. 
Rezultati in neposredni učinki so: 

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in 
neformalnega izobraževanja (MIN 200.000,00 €, MAX 1.000.000,00)1 

● Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in 
življenje 

● Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja 
spretnosti in kompetenc v izobraževanju 

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih 
skupin (MIN 200.000,00 €, MAX 1.000.000,00€)1 

● Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki 
niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) 

● Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim 
● Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce 

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (MIN 200.000,00 €, 
MAX 1.000.000,00€)1 

● Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja 

● Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov 

Upravičeni stroški: so zlasti naslednji izdatki za projekte: 
 

1Najnižji in najvišji dopustni zaprošeni znesek sredstev za projekt. 



 
 

3 
 

● Stroški osebja, ki sodeluje pri projektu; 
● Posredni stroški pri projektih (režijski stroški) - pisarniški in administrativni stroški; 
● Potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska; 
● Stroški potrošnega materiala in zalog; 
● Stroški nove ali rabljene opreme; 
● Stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove); 
● Stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni 

partner za namen izvedbe projekta; 
● Stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev, določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev. 

Merila: Vloge, ki so administrativno ustrezne in upravičene, se oceni na podlagi meril 
kakovosti. Vsebinska kakovost vlog se ocenjuje po naslednjih merilih:  

• Vsebinska skladnost (30 točk)  
• Kakovost zasnove delovnega načrta (20 točk)  
• Trajnost (10 točk)  
• Kakovost partnerstva (15 točk) 
• Stroškovna učinkovitost (20 točk)  

Bilateralni vidik vloge (le v primeru prejema minimalnega števila točke v ocenjevanju 
kakovosti):  

• V projektno partnerstvo je vključen partner z Norveške (10 točk). 

Za sofinanciranje se predlagajo samo projekti, ki pri ocenjevanju kakovosti prejmejo 
najmanj 75 točk. Največje število razpoložljivih točk je 95 točk za projekte brez projektnega 
partnerja z Norveške in 105 točk za projekte s projektnim partnerjem z Norveške.2 

Rok: 30. september 2021 do 12.00 ure (opoldne) CET  

 
2 Na zadnjih dveh straneh povzetka razpisa so merila kakovosti bolj podrobno predstavljena v tabelah.  
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Podrobneje razčlenjena merila kakovosti 
 

 

 

 

 

  

  

Vsebinska skladnost 30

Projekt je skladen s cilji, izbranim 
rezultatom in izbranim neposrednim-
i učinkom/i programa. Obstaja jasna 
povezava med izbranim rezultatom 
oziroma neposrednim učinkom in 
kazalniki rezultata oziroma 
neposrednega učinka.

5

Projekt je dejansko potreben (dobro 
utemeljen, smiseln, dobro 
obrazložen) iz programskega in 
projektnega vidika, vključuje 
celovito analizo stanja problematike 
in se opira na razpoložljivo znanje in 
prakse

5

Glavni neposredni učinki (outputi) 
projekta so jasno
povezani s kazalniki neposrednih 
učinkov programa
in kazalniki rezultatov programa.

5

Rezultati in glavni neposredni učinki 
(output) projekta so točno določeni 
(konkretno opredeljeni in merljivi) in 
realni (možno jih je uresničiti z 
danimi sredstvi).

5

Cilji projekta so usklajeni z 
nacionalnimi in mednarodnimi 
strateškimi dokumenti, cilji javnih 
politik izbranega rezultata oziroma 
neposrednega učinka

5

Prednostne ciljne skupine so jasno 
navedene, projektne aktivnosti so 
ustrezne glede na njihove potrebe. 
Projekt ustrezno obravnava potrebe 
in izzive ciljnih skupin.

5

Kakovost zasnove delovnega 
načrta 20

Vse projektne aktivnosti so 
potrebne za dosego ciljev projekta 5

Vse aktivnosti in delovni sklopi 
izhajajo iz ciljev projekta, se med 
seboj logično povezujejo, so 
primerni in vodijo k rezultatom in 
neposrednim učinkom projekta.

5

Projekt je izvedljiv v danem 
časovnem okviru in s predlaganimi 
finančnimi viri.

5

Zagotovljeno je ustrezno upravljanje 
tveganj
(prijavitelj ustrezno prepoznava in 
načrtuje
obvladovanje tveganj).

5

Trajnost projekta 10
Projekt predvideva učinkovite 
mehanizme oz.
strukture, ki bodo zagotovili 
finančno in institucionalno
trajnost rezultatov in neposrednih 
učinkov projekta.

5

Projekt prinaša nove rešitve, ki 
presegajo obstoječo
prakso na izbranem neposrednem 
učinku.
Neposredni učinki in rezultati 
projekta vodijo do novih
sistemskih rešitev in politik.

5
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Kakovost partnerstva 15
Partnerstvo v projektu je ustrezno z 
vidika izvedbe in doseganja 
predvidenih neposrednih učinkov in 
rezultatov projekta. Partnerstvo 
smiselno povezuje partnerje iz 
različnih sektorjev ali različnih ravni 
glede na cilje projekta.

5

Prijavitelj in partnerji imajo izkušnje 
in znanje s
področja, ki ga projekt naslavlja. 
Prijavitelj ima
ustrezna znanja in izkušnje s 
področja upravljanja
projektov, financiranih iz skladov EU 
ali drugih
mednarodnih virov, vključno z 
ustreznimi kadrovskimi
zmogljivostmi za izvajanje projektnih 
aktivnosti.

5

Vsi partnerji imajo pomembno, 
natančno določeno in
aktivno vlogo pri pripravi ter 
izvajanju projekta in
imajo od projekta koristi.

5

Stroškovna učinkovitost 20
Vsi stroški so potrebni in realno 
načrtovani glede na predvidene 
projektne aktivnosti.

10

Vsi stroški so načrtovani v 
ustreznem obsegu glede
na predvidene vrednosti kazalnikov 
rezultatov in
neposrednih učinkov.

10


