PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA
PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA

Operacijo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport

JAVNI RAZPIS
Vrednost :

3.992.210,00 EUR
(KRVS: 1.317.429,30 EUR, KRZS: 2.674.780,70 EUR)

Cilji:

1465 študentov
185 projektov

Vir financiranja:

80 % Evropski socialni sklad
20 % 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

NAMEN RAZPISA
Program, ki povezuje visokošolske zavode in gospodarstvo!

PREDMET JAVNEGA RAZPISA (1)
Projekti, ki:
• se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom
pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1),

• bodo spodbujali medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih
praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva

(dejavnost 2) – NOVOST!

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 (srednja in velika podjetja)
najmanj 6 in največ 8 do/podiplomskih študentov – vsaj 2 študenta iz zavoda, ki je izvajalec
projekta
vsaj en pedagoški mentor (interdisciplinarnost – lahko več, vendar priporočeno največ 4)
vsaj en delovni mentor (delovni mentor gospodarske družbe – OBVEZNO, v primeru
sodelovanja še drugega partnerja tudi delovni mentor iz organizacije z gospodarskega ali
družbenega področja)

trajanje projekta od 3 do 5 mesecev, začetek upravičenih stroškov od 1. 10. 2016 in najdlje do
31. 7. 2017
jasna vsebinska zasnova projekta (problem, ki se obravnava)

PRIJAVITELJI

samostojni visokošolski zavod ali univerza v Republiki
Sloveniji (na dan roka za oddajo vloge (10. 10. 2016) vpisan v
razvid visokošolskih zavodov)
odda le eno vlogo
• univerza lahko odda predlog za do 5 projektov za vsako članico
• samostojni visokošolski zavod odda predlog za do 5 projektov

POGOJI (1)
Pogoj za podjetje, v katerem je zaposlen delovni mentor (prvi partner – OBVEZEN):
• 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 (drugi partner; 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 v RS ter ne sme biti zaposlen oz. s.p, brezposeln…,
• posamezen študent samo v 1 projektu,
• POMEMBNO: ŠTUDENTI, KI SO BILI ŽE VKLJUČENI V PROJEKTE PKP, lahko sodelujejo,
VENDAR V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI VELJA OMEJITEV, DA LAHKO SODELUJEJO 2X –
NOVO TOLMAČENJE!

POGOJI (2)

Pogoji za pedagoškega mentorja:
• na dan roka za oddajo vloge je že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja oz. deluje kot
asistent z doktoratom,
• v času izvajanja projekta je redno zaposlen na visokošolskem zavodu (opomba: lahko tudi
skrajšan delovni čas).

Pogoji za delovnega mentorja prvega partnerja (gosp. družba):
• strokovnjak, zaposlen v gospodarski družbi oz. pri samostojnem podjetniku posamezniku
(redna zaposlitev ALI pogodba o poslovodenju),
• deluje na področju razvoja oz. podobnih oblik načrtovanja dejavnosti,
• 6/1 raven izobrazbe po Klasiusu oz. ima reference, ki dokazujejo ustrezno usposobljenost
(način izkazovanja referenc podrobneje opredeljen v Obrazcu št. 2 – NOVOST !),
• sodeluje največ v treh projektih.

UPRAVIČENI STROŠKI
Obdobje upravičenosti stroškov za izvajanje projektov je od 1. 10. 2016 do
najkasneje 31. 7. 2017

Dokazila o upravičenosti stroškov:
• poročilo o izvedenih aktivnostih (časovnice študentov, delovnih mentorjev
ter koordinatorjev, poročilo o izvedenem prenosu znanj, izkušenj, dobrih
praks) – obrazce za časovnice in poročila bo pripravil sklad in bodo del
Navodil o izvajanju projektov,
• končno poročilo o doseženih ciljih (obliko predpiše sklad),
• partnerski sporazum zavoda s podjetjem in študenti o sodelovanju pri
projektu (sklene se za vsak projekt posebej).
Zahtevek za sofinanciranje (vnos preko zunanjega portala ter v pisni obliki s
podpisom zakonitega zastopnika)

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);
• standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks
strokovnjaka oz. delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (35 EUR/uro oz.
največ 3 ure); - 1x
• standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks
pedagoških mentorjev oz. visokošolskih učiteljev v (ne)gospodarstvo (16
EUR/uro oz. največ 10 ur). – 3x

MERILA (1)
1.

IZLOČITVENI MERILI:

Vsebinska zasnova projekta je skladna z namenom razpisa in se navezuje na
obravnavanje zastavljenega problema pri prvem partnerju, katerega rešitve hkrati
prinašajo družbene koristi.
Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebinsko zasnovo projekta
(pomembno: ustrezno utemeljiti prispevek in vlogo drugega partnerja v projektu,
kjer bo le-ta sodeloval).

MERILA ZA IZBOR:
1. Kakovost zasnove projekta (utemeljitev projekta, navedba kompetenc, ki jih bodo
pridobili študentje, opis nalog delovnega mentorja, opis nalog pedagoškega mentorja, štev.
sklenjenih raziskovalnih in razvojnih pogodb – NOVO, opis rezultatov izkazuje družbene koristi).
Opomba: Štejejo se podpisane pogodbe v zadnjih treh (zaključenih) koledarskih letih, in sicer od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2015 ter tekoče leto (2016), ki ga ne omejujemo do kdaj. Vlogi ni potrebno prilagati kopij pogodb, v
prilogo 1 prijavnega obrazca se vnese samo zahtevane podatke v zvezi s pogodbami. Pogodbe PKP NE ŠTEJEJO!

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) – dodatne točke

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)
• Med vključenimi študenti je vsaj 1 z univerzitetnega in 1 s
strokovnega visokošolskega študija

MERILA (3)
4. Spodbujanje sodelovanje mladih pedagoških mentorjev

(manj kot 10 let od

najvišje pridobljenega naziva)

5. Na novo vzpostavljeno sodelovanje gospodarstva z visokošolskim
zavodom (prvi partner ni sodeloval na projektu, izbranem na preteklih razpisih PKP)

6. Nadgradnja obstoječih ukrepov – medsebojna izmenjava znanj, izkušenj
in dobrih praks visokošolskih
(ne)gospodarstva (NOVOST!)

učiteljev

in

strokovnjakov

in

Merila so podrobneje opredeljena v 5. točki razpisne dokumentacije
(objavljena na spletni strani, skupaj z besedilom razpisa).

ODDAJA VLOGE

Rok za oddajo vloge: 10. 10. 2016
• 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.

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

KAJ VSEBUJE VLOGA?

Prijavni obrazec (splošni podatki o prijavitelju)
Priloga k prijavnemu obrazcu št. 1 (opis vsakega projekta

posebej; navedba števila študentov in podatki o študentih, podatki o mentorjih,
partnerjih, utemeljitev, navedba kompetenc) - V RAZPISNI DOKUMENTACIJI JE
PRI POSAMEZNIH MERILIH NAVEDENO, KATERE TOČKE PRILOGE SE
PRESOJAJO

Obrazec št. 1 (OBVEZEN; izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev)
Obrazec št. 2 (OBVEZEN; izjava gosp. družbe o izpolnjevanju pogojev)
POMEMBNO: priložiti zahtevana dokazila, navedena v obrazcu

Obrazec št. 3 (OBVEZEN za gosp. družbe, ustanovljene v 2015, katerih
velikost ni razvidna iz AJPES)

Obrazec št. 4 (samo za druge partnerje v projektu, ki bodo sodelovali v
več kot 1 projektu)

Obrazec št. 5 (se ne izpolnjuje in NE PRILAGA VLOGI)

Vprašanja?
Hvala za pozornost!
Več informacij dobite na www.sklad-kadri.si

KONTAKT
Marjeta Bec, Jasna Čarman
T: 01 43 41 081, pkp@sklad-kadri.si

