Rezultati javnega razpisa
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem
okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« (prvo odpiranje študijsko leto 2016/2017)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) je
dne 31. 3. 2017 v Uradnem listu RS, št. 15/17, objavil Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in
neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« (v nadaljevanju:
javni razpis), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov
pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja,
v okviru katerih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive
negospodarskega in neprofitnega sektorja.
Sklad je v okviru 1. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 9 vlog v skupni vrednosti 1.329.281,00
EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru 1. odpiranja javnega razpisa je znašala največ
do 1.068.987,50 EUR za proračunsko leto 2017, pri čemer je vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih naslednja:

Kohezijska regija Zahodna Slovenija:
-

odobrena sredstva 713.635,00 EUR
skupaj izbranih 43 projektov

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija:
-

odobrena sredstva 351.558,00 EUR
skupaj izbranih 21 projektov

Skupen znesek podeljenih sredstev: 1.065.193,00 EUR

Skladno z zgoraj navedenim je bila v okviru 1. odpiranja javnega razpisa prijaviteljem odobrena
naslednja višina sredstev po seznamu izbranih projektov:

KOHEZIJSKA REGIJA ZAHODNA SLOVENIJA:
1. Fakulteta za uporabne družbene študije:

Naziv projekta

Spletno svetovanje študentom v
stiskah

Visokošolski zavod
Fakulteta za
uporabne
družbene študije v
Novi Gorici

Odobrena sredstva v
EUR

18.584,00

2. Visoka šola za storitve v Ljubljani:

Naziv projekta

Izgradnja baze o sestavi živil za
podporo potrošnikom za zdrave
prehranske izbire ter podporo
zdravju kože

Visokošolski zavod
VISOKA ŠOLA ZA
STORITVE V
LJUBLJANI,
samostojni
visokošolski zavod

Odobrena sredstva v
EUR

18.539,00

3. Univerza v Novi Gorici:

Naziv projekta
Izdelava strategije revitalizacije
judovske mrliške vežice v Rožni dolini

Visokošolski zavod
Fakulteta za
humanistiko

Odobrena sredstva v
EUR
18.584,00

4. Univerza na Primorskem:

Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva v
EUR
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Interdisciplinarna preventivna skrb
za zdravje delavca v mikro in malih
podjetjih Primorske

Fakulteta za vede
o zdravju

17.144,00

Holistični pristopi k aktivnemu in
zdravemu staranju: Gibalna in
kognitivna aktivnost ter prehrana

Fakulteta za vede
o zdravju

17.144,00

Pomoč obolelim za Alzheimerjevo
boleznijo

Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije

18.584,00

Branje za (dediščinsko)
opismenjevanje: (l)itineratiriji po
slovenskih mestih

Fakulteta za
humanistične
študije

12.824,00

Poti v zgodovino: antične delavnice
za otroke brez počitnic

Fakulteta za
humanistične
študije

12.824,00

Razvoj učne baze študentov za
vodenje karier oseb s posebnimi
potrebami

Pedagoška
fakulteta

12.824,00

Z veččutnimi delavnicami do bolj
ohranjene narave in kvalitetnejšega
okolja v Mestni občini Koper

Pedagoška
fakulteta

18.584,00

Možnost uporabe koristnih zavržkov
hrane in odpadkov primarne
predelave za pripravo funkcionalnih
živil

Fakulteta za vede
o zdravju

15.704,00

Vpliv genetskih in prehranskih
dejavnikov pri športnem potencialu

Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije

18.584,00

5. Univerza v Ljubljani:

Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva
v EUR
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Likovna in vsebinska dopolnitev
predstavitve gozdnih živali v
Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Akademija za likovno
umetnost in
oblikovanje

18.584,00

Sinergija spoznanj o okolju med
akademsko in lokalno skupnostjo

Fakulteta za družbene
vede

18.584,00

Strokovno spremljanje oseb z
zmanjšano zmožnostjo v okviru
izgradnje njihovih poklicnih karier

Filozofska fakulteta

15.704,00

Projektne delavnice iz kemije

Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo

18.584,00

Študij biofizikalnih lastnosti
načrtovanih proteinov

Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo

16.604,00

Inovativni pristopi k učinkovitem
soočanju z izpitnimi napetostmi in
stresom pri preverjanju znanja v VIZ

Fakulteta za šport

18.584,00

Promocija rokometa in vzporednih
aktivnosti (Slovensko središče) v
lokalnem okolju s pomočjo
multimedijskih aktivnosti

Fakulteta za upravo

15.704,00

Vključevanje lokalnega prebivalstva v
igranje tenisa in aktivnejši življenjski
slog

Fakulteta za upravo

14.264,00

Opremljanje Zavoda Ars Viva s
ciljnimi komunikacijskimi kanali
novih-medijev

Naravoslovnotehniška
fakulteta

18.584,00

Zmagaš, če pomagaš – zabavno
učenje prve pomoči

Zdravstvena fakulteta

15.704,00

Odnos človek – bober v obvodni
krajini na porečju Krke

Biotehniška fakulteta

18.584,00

Računalniški vid na pametnih
telefonih za obogatitev turističnih in
izobraževalnih vsebin v lokalnem
okolju

Fakulteta za
računalništvo in
informatiko

18.584,00

SPLETNICE

Fakulteta za
matematiko in fiziko

18.584,00

4

Kriptogram – portal za kriptografijo
in računalniško varnost

Fakulteta za
računalništvo in
informatiko

18.584,00

Analiza promocije zdravja v
delovnem okolju slovenske policije in
oblikovanje novih rešitev (ukrepov)

Fakulteta za upravo

17.144,00

Globalno za lokalno – lokalno za
globalno

Fakulteta za družbene
vede

18.584,00

Mednarodni projekti za promocijo
znanosti

Fakulteta za
računalništvo in
informatiko

18.584,00

Razvoj prožne podpore stanovanjsko
ogroženim družinam v njihovem
življenjskem polju

Pedagoška fakulteta

18.584,00

Uveljavljanje pravice do pravnega
priznanja spola v Sloveniji

Pravna fakulteta

14.264,00

Monitoring z avtonomnim plovilom

Fakulteta za
pomorstvo in promet

14.264,00

Sociološko-urbanistična analiza
Rakove Jelše

Fakulteta za družbene
vede

18.584,00

Inovativne interdisciplinarne
aktivnosti študentov za odpravljanje
socialne razslojenosti in spodbujanje
ustvarjalnosti socialno zapostavljenih
otrok

Fakulteta za
matematiko in fiziko

17.144,00

Umetnost dezinstitucionalizacije

Fakulteta za socialno
delo

13.938,00

Popularizacija trajnostnih ročnih
tehnik na temelju tekstilne tradicije
in družbene inovacije

Naravoslovnotehniška
fakulteta

9.618,00

Merjenje socialnega vzdušja v
zaporih

Pravna fakulteta

18.584,00

Pravna zaščita okoljsko razseljenih
oseb

Pravna fakulteta

16.064,00

Krepimo zdravje v starosti

Zdravstvena fakulteta

14.264,00
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Z možgani za možgane

Medicinska fakulteta

18.584,00

Zmanjševanje škode na področju
prostitucije – Sem Ana in nisem tvoja
Ančka

Pedagoška fakulteta

11.744,00

Religijsko izobraževanje odraslih za
celostno vseživljenjsko rast

Teološka fakulteta

15.704,00

Avtomatsko poročanje dozne
obremenitve v radiologiji

Zdravstvena fakulteta

12.824,00

KOHEZIJSKA REGIJA VZHODNA SLOVENIJA:
1. Fakulteta za komercialne in poslovne vede:

Naziv projekta

Socialni inženiring – nevarnost
sodobne družbe

Visokošolski zavod
Fakulteta za
komercialne in
poslovne vede

Odobrena sredstva v
EUR

14.264,00

2. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto:

Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva v
EUR

Kožne bolezni in alergeni

Fakulteta za
upravljanje,
poslovanje in
informatiko Novo
mesto

13.364,00

Opolnomočenje priseljencev

Fakulteta za
upravljanje,
poslovanje in
informatiko Novo
mesto

17.144,00

3. ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor:
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Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva v
EUR

Aktivna starost skozi vadbo v plesu

ALMA MATER
EUROPAEA Evropski center,
Maribor

14.264,00

Mladi perspektivni športniki

ALMA MATER
EUROPAEA Evropski center,
Maribor

15.704,00

Celostna obravnava starostnika po
odpustu iz kliničnega okolja

ALMA MATER
EUROPAEA Evropski center,
Maribor

18.584,00

4. Univerza v Mariboru:

Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva
v EUR

Zasnova večgeneracijskega centra za
vseživljenjsko učenje in prosti čas

Fakulteta za
strojništvo

16.024,00

Razvoj sistema družbene
odgovornosti v lokalni skupnosti
Hoče-Slivnica

Ekonomsko-poslovna
fakulteta

14.264,00

Genetski in mikrobiotski
biooznačevalci za zgodnje odkrivanje
raka glave in vratu

Medicinska fakulteta

18.584,00

Iz skrinje preteklosti za doto
prihodnosti - kulturna dediščina kot
most medgeneracijskega sožitja

Filozofska fakulteta

18.584,00

Inovativne analize genoma in
biooznačevalcev za boljše
diagnosticiranje in zdravljenje
bolnikov s kroničnimi vnetnimi
črevesnimi boleznimi

Medicinska fakulteta

18.584,00
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Priporočilni sistem za informacijskovarnostno izobraževanje
mladostnikov

Fakulteta za varnostne
vede

18.584,00

Načrtovanje senzorskega omrežja za
spremljanje mikroklimatskih
parametrov v nasadih

Fakulteta za
elektrotehniko,
računalništvo in
informatiko

18.584,00

Tekstilni odpadki kot sekundarna
surovina

Fakulteta za strojništvo

18.584,00

Digitalizacija in igrifikacija
Botaničnega vrta UM za otroke in
mladino

Fakulteta za
kmetijstvo in
biosistemske vede

18.584,00

Organiziranje in optimiranje dostav
tovora na območju Dravinjske doline

Fakulteta za
gradbeništvo,
prometno inženirstvo
in arhitekturo

18.584,00

Tuj jezik nemščina – gradiva za
učenje in poučevanje otrok in
mladostnikov z disleksijo

Filozofska fakulteta

18.584,00

Seznanjenost starejših z
mikroorganizmi v probiotičnih
prehranskih dopolnilih in izdelkih

Fakulteta za
zdravstvene vede

10.698,00

Lahko branje

Pedagoška fakulteta

18.584,00

Model zaposlitvenih priložnosti in
integracija različnih ranljivih
družbenih skupin

Fakulteta za
organizacijske vede

18.584,00

Mi smo barok in naše skrivnosti so v
detajlih: graditev identitete
majhnega mesteca

Fakulteta za turizem

12.824,00

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
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