
PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: 

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.



JAVNI RAZPIS

Vrednost : 5.244.722,61 EUR 

Cilji: 1465 študentov

185 projektov

Vir financiranja: 85% Evropski socialni sklad

15% Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport

Posredniško telo: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

www.mizs.gov.si/

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

www.sklad-kadri.si

http://www.mizs.gov.si/
http://www.sklad-kadri.si/


Program, ki povezuje visokošolske zavode in gospodarstvo!

NAMEN RAZPISA



PREDMET JAVNEGA RAZPISA (1)

Sofinanciranje projektov, ki so rezultat neposrednega sodelovanja:

do/podiplomskih študentov

visokošolskih zavodov

gospodarstva (gospodarska družba oz. samostojni podjetnik posameznik /organizacija 

z gospodarskega ali družbenega področja)

Rezultat je uspešno izveden projekt ter pridobljene praktične izkušnje, 
znanja in kompetence študentov. 



PREDMET JAVNEGA RAZPISA (2)

sofinanciranje »majhnih raziskovalnih projektov« oz. »case study-jev«, 
ki so po vsebini novost

izvajanje projektnih aktivnosti, ki so praktično naravnane in zajemajo 
reševanje aktualnih potreb gospodarstva 

• obravnava konkretnega poslovnega dogodka, 

• predlogi za morebitne izboljšave npr. delovnega procesa, 

• preliminarne raziskave/analize/ocene/študije 

• predhodna faza večjega raziskovalno-razvojnega projekta (npr. idejna zasnova).



Ključne usmeritve pri pripravi vsebinske zasnove projekta

projektne aktivnosti se vežejo na problemsko 
obravnavanje aktualnih potreb/praktičnih problemov 
v gospodarstvu in širše 

opravljanje študentske prakse, rednih študijskih 
obveznosti – NE!

gospodarski subjekt - naročnik, študent - redne 
delovne naloge – NE!



KAJ JE PROJEKT?

sodelovanje ene gospodarske družbe oz. s.p. -> največ s 3 različnimi zavodi in v največ treh projektih

najmanj 3 in največ 10 do/podiplomskih študentov – vsaj 3 študenti iz zavoda, ki je izvajalec 
projekta

vsaj en pedagoški mentor (interdisciplinarnost – lahko več, vendar priporočeno največ 4) 

vsaj en delovni mentor (NOVOST: lahko tudi DM iz organizacije z gospodarskega ali družbenega 
področja; različne kombinacije, vendar največ dva DM upravičena do sredstev/projekt) 

trajanje projekta od 3 do 6  mesecev, najdlje 31. 7. 2015

jasna vsebinsko zasnovo projekta (problem, ki se obravnava)



PRIJAVITELJI

samostojni visokošolski zavod v Republiki Sloveniji (na dan 
objave razpisa (14. 11. 2014) v Uradnem listu RS, vpisan v razvid 
visokošolskih zavodov)

odda le eno vlogo

• univerza lahko odda predlog za do 15 projektov za vsako članico

• samostojni visokošolski zavod odda predlog za do 15 projektov



POGOJI (1)

Pogoj za podjetje v katerem je zaposlen delovni mentor:

• gospodarska družba ali samostojni podjetnik, posameznik registriran po ZGD, vpisan v Poslovni 

register Slovenije

• ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oz. v postopku 

prenehanja samostojne dejavnosti

• dvojno financiranje

Pogoj za organizacijo z gospodarskega ali družbenega področja, pri katerem je zaposlen delovni 

mentor (v primeru sodelovanja, ni pogoj za izvajanje projekta):

• ne posluje v sektorju S. 13 - država (NPU in državni skladi)

• ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oz. v postopku 

prenehanja samostojne dejavnosti

• dvojno financiranje

Pogoji za študente:

• vpisan v javno veljaven študijski program ter ne sme biti zaposlen oz. s.p, brezposeln…

• posamezen študent samo v 1 projektu

• študenti, ki so že sofinancirani iz javnih sredstev niso upravičeni do sofinanciranja



POGOJI (2)

Pogoji za pedagoškega mentorja:
• na dan objave razpisa v Ur.l. RS je že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja

• v času izvajanja projekta je zaposlen na visokošolskem zavodu

Pogoji za delovnega mentorja:
• strokovnjak, zaposlen v gospodarski družbi oz. pri samostojnem podjetniku 

posamezniku. oz. v organizaciji z gospodarskega ali družbenega področja

• deluje na področju razvoja oz. podobnih oblik načrtovanja dejavnosti

• 6/1 raven izobrazbe

• sodeluje največ v treh projektih



UPRAVIČENI STROŠKI

Obdobje upravičenosti od objave razpisa do najkasneje dne 31. 7. 2015

Dokazila o upravičenosti stroškov:

• poročilo o izvedenih aktivnostih (časovnice študentov, delovnih mentorjev 
ter koordinatorjev)

• končno poročilo o doseženih ciljih

• partnerski sporazum zavoda z podjetjem in študenti o sodelovanju pri 
projektu

Zahtevek za sofinanciranje



UPRAVIČENI STROŠKI

Financiranje bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov 
na enoto (SSE), v pavšalnem znesku:

• koordiniranje in vodenje projekta na zavodu (13,5 EUR/uro oz. 
največ 40 ur oz. 540 EUR/mesec, na projekt)

• denarna spodbuda študentu (9 EUR/uro oz. največ 40 ur oz. 360 

EUR/mesec na študenta) 

• sodelovanje delovnega mentorja (31 EUR/uro oz. največ 10 ur oz. 

310 EUR/mesec, na projekt, največ dva mentorja)



MERILA (1)

1. Vsebinska zasnova projekta

• Utemeljitev, opis problema in inovativni pristop (npr. interdisciplinarno delo)

• Opis nalog za VSE vključene osebe v projektu (študente, DM in PM - kratko in jedrnato)

• Opredelitev kompetenc, znanj in veščin (za vsakega študenta navesti poklicno 

specifično kompetenco ter skupne generične kompetence) 

• Del projektnih aktivnosti se bo izvajal neposredno v delovnem okolju 

• Predvideni rezultati/zaključki projekta izkazuje potencial uporabne vrednosti (za vključene 

partnerje in NE za širše družbeno in gospodarsko okolje)



MERILA (2)

2. Prispevek projekta k razvoju mikro, malega in 
srednjega podjetništva (podjetje ne sodi v skladu s 55. členom 
ZGD-1 v skupino velikih podjetij)

3. Interdisciplinarnost projekta 

• se izvaja s študenti, ki prihajajo z dveh ali več študijskih področij po 

Klasius-P, ali- se izvaja z dvema ali več mentorji, ki prihajajo z dveh 

ali več študijskih področij po Klasius-P)

• organizacija z gospodarskega ali družbenega področja (NOVOST) 



MERILA (3)

4. Prispevek projekta k enakomernejšemu razvoju RS
(upošteva se koeficient razvitosti občin, v kateri ima sedež gospodarski

subjekt)

5. Spodbujanje sodelovanja mladih pedagoških mentorjev
(upošteva se čas od pridobitve magistrskega ali doktorskega naziva

pedagoškega mentorja (visokošolski učitelj oz. asistenta z doktoratom -

NOVOST). Od najvišje pridobljenega naziva magistra znanosti oz.

doktorskega naziva je minilo manj kot 10 let - presečni datum 1. 10.

2014)

6. Število vključenih študentov (upošteva se število študentov, ki so

vključeni v projekt)



ODDAJA VLOGE

Rok za oddajo vloge: 24. 12. 2014 do 12. ure (do roka 

mora biti vloga na skladu - NOVOST!!!!)

Vloga :

• Prijavni obrazec 

• Priloga št. 1: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda 

oziroma posameznega visokošolskega zavoda, 

• Priloga št. 2: Izjava gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika 

posameznika oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o 

sodelovanju v projektu ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpis (3 

različni zavodi)

PAZITI: ovojnica, v celoti izpolnjena, pravi obrazci, žigosana in podpisana, izjava 

podjetja (priloga št. 2), poslati v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: 

pkp@sklad-kadri.si. 



POSTOPEK IZBORA

1. faza (v okviru sredstev, ki so razporejena glede na število diplomantov po 

visokošolskih zavodih)

- po vrstnem redu glede na število doseženih točk pri merilih

- več točk pri merilu „vsebinska zasnova projekta“ 

2. faza (1.044.722,61 EUR)

- po vrstnem redu glede na število doseženih točk pri merilih

- več točk pri merilu „vsebinska zasnova projekta“ 

- žreb



IZVAJANJE

1. Sklad z MIZŠ sklene Pogodbo o sofinanciranju operacije.

2. Sklad z izbranim prijaviteljem (univerza/samostojni zavod) sklene 
Pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov.

3. Univerza/samostojni zavod sklene z vsemi sodelujočimi v projektu 
Partnerski sporazum oz. univerza lahko pooblasti oz. prenese vse 
dolžnosti, obveznosti in pravice na članico.



Več informacij dobite na: 

www.sklad-kadri.si

Sabina Rajšelj, T: 01 43 45 891, pkp@sklad-kadri.si

KONTAKT

mailto:pkp@sklad-kadri.si

