DELAVNICA ZA IZVAJANJE IN
POROČANJE
Program po kreativni poti do znanja –
2017 - 2020

3. odpiranje
Januar 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen razpisa
- Spodbujanje in krepitev
sodelovanja ter povezovanja
visokošolskega sistema z
(ne)gospodarstvom;
- izvajanje modelov odprtega in
prožnega prehajanja med
izobraževanjem in gospodarstvom
ter družbenim okoljem.
… vse to skladno s Slovensko
strategijo pametne specializacije,
znotraj te tudi področje Mlada in
ustvarjalna Slovenija.

Osnovni podatki razpisa
Vrednost :

7.298.199,90 EUR, in sicer:

za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR,

za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR,
za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR.

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 štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
www.sklad-kadri.si

STATISTIKA operacije
do danes

Podeljena 11,2 milijona evrov –
Izvedenih 529 projektov, na katerih je sodelovalo 3646 študentov, 1043
pedagoških oz. koordinatorjev in 699 delovnih mentorjev

OSNOVNI PODATKI za 3. ODPIRANJE
Razpoložljiva sredstva za 3. odpiranje: 1.778.241,60 EUR
Število prejetih vlog: 19 (1 nepravočasno prispela)
Število prijavljenih projektov: 162
Število izbranih projektov: 103 (merilo za izbor 68 točk in 10 pri merilu 1.1.,
ob predpostavki – ustreznost razpisnih pogojev)
Podeljena sredstva: 1.773.472,00 EUR
Ostanek: 4.769,60 EUR

Dokumenti, pomembni za IZVAJANE IN POROČANJE
•

Javni razpis,

•

Navodila za prijavo na javni razpis,

•

Metodologija,

•

Pogodba o sofinanciranju,

•

Partnerski sporazum,

•

Navodila za izvajanje projektov (v nekaterih primerih izhajajo tudi iz navodil organa upravljanja
SVRK o upravičenosti stroškov in navodil MIZŠ),

•

Obrazec za spremembe vključenih.

Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/

Upravičeni stroški
 Obdobje upravičenosti stroškov za izvajanje projektov 3. odpiranja:
od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020
 Dokazila o upravičenosti stroškov:
•

ZzS – Zahtevek za sofinanciranje ter Specifikacija zahtevka za sofinanciranje;

•

Poročilo koordinatorja, delovnega mentorja in študenta o opravljenem delu na projektu – časovnice;

•

Poročila o izvedenem prenosu znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo in obratno - delovnih
mentorjev iz (ne)gospodarstva v visokošolski zavod + lista prisotnosti;

•

Skupno vsebinsko poročilo o opravljenem delu in napredku na projektu glede na obdobje poročanja;

•

Partnerski sporazum za vsak projekt posebej – tega zavod posreduje skladu predvidoma v enem mesecu od prejema sklepa o
izboru;

•

Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah (Priloga 7 navodil ministrstva);

•

Končno poročilo o doseženih ciljih ter Obrazec za objavo rezultatov projekta na spletni strani, in sicer ob zaključku projekta oz. pri
izstavitvi ZzS za zadnje obdobje poročanja;

•

Strateški dokument zavoda na področju prožnih oblik učenja, ki ga ta sprejme in uspešno izvaja.

Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/

Način poročanja
Preko spletnega portala informacijskega sistema sklada (portal ISS) –Za standardne stroške na enoto bo
zavod v ISS portal vnašal opravljene ure upravičenca za posamezni standardni strošek na enoto po posameznih mesecih.
Podatki se bodo izpisali v obliki ZzS ter Specifikacije zahtevka za sofinanciranje.

!

Ustrezno izpolnjena, natisnjena, podpisana in žigosana ZzS in Specifikacija ZzS se skupaj pošljeta v
fizični obliki na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20,
Ljubljana, najkasneje do določenega roka (navedeni v spodnji tabeli), ustrezno izpolnjena, podpisana in
skenirana mesečna poročila oz. časovnice vključenih oseb pa se skupaj z obveznimi prilogami in
drugo dokumentacijo skenirano priloži na CD oz. USB ključ ter se jo posreduje skupaj z zahtevki in
specifikacijami.
DOPOLNITVE – v fazi dopolnitev se časovnic NE pošilja ponovno

Način poimenovanja skeniranih dokumentov – str. 14 Navodil za izvajanje

!

Partnerske sporazume in vprašalnike se pripravi in pošlje skenirane:

kratica VŠZ zaporedna številka projekta-partnerski_sporazumi (ALUO1-partnerski_sporazumi)
K ZzS je potrebno priložiti elektronske izvode za vsak zahtevek posebej, te se skenira in pošlje:
PRIMER POIMENOVANJA: številka ZzS-ja-ZZS, kot na primer: 010101-1-ZZS
Časovnice: koordinatorji, delovni mentorji, študenti - kot so vneseni v ZzS):
PRIMER POIMENOVANJA: številka ZzS-ja-CASOVNICE, kot na primer: 010101-1-CASOVNICE

Roki za istavitev ZZS

Obdobje za
poročanje

1. poročanje

2. poročanje

3. poročanje

Začetek obdobja
poročanja

Zaključek
obdobja
poročanja

1. 10. 2019

31. 3. 2020

16. 4. 2020

1. 4. 2020

31. 5. 2020

19. 6. 2020

31. 7. 2020

14. 8. 2020

1. 6. 2020

Skrajni rok za
posredovanje ZzS na sklad

Upravičeni stroški – SSE (dejavnost 1)
Vrsta standardnega stroška
•

•

•

standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje
projekta na visokošolskem zavodu

standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega
mentorja iz (ne)gospodarstva

standardni strošek na enoto za denarno spodbudo
študentu

Enota (max. vrednost)
•

13,50 EUR/uro

•

največ za 200 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za
160 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v
primeru posameznega projekta, ki traja 3 mesece

•

31,00 EUR/uro

•

največ za 50 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev, oz.
največ za 40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in
največ za 30 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece

•

v primeru sodelovanja drugega partnerja se stroški za sodelovanje na
projektu lahko uveljavljajo tudi za delovnega mentorja drugega
partnerja

•

9,00 EUR/uro (drugi bruto, študent dobi 5,38 EUR)

•

največ za 200 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za
160 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v
okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece

Upravičeni stroški – SSE (dejavnost 2)
Vrsta standardnega stroška
•

•

Enota (max. vrednost)

Standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in
dobrih praks strokovnjaka oz. delovnega mentorja iz
(ne)gospodarstva

•

35 EUR/uro

•

največ 3 ure oz. 105,00 EUR za izvedeno dejavnost, stroški se
lahko uveljavljajo izključno za izvedbo ene dejavnosti
delovnega mentorja v okviru posameznega projekta.

Standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in
dobrih praks pedagoških mentorjev oz. visokošolskih
učiteljev v (ne)gospodarstvo

•

16,00 EUR/uro

•

največ 10 ur oz. največ 160,00 EUR za izvedeno dejavnost,
stroški se visokošolskemu zavodu lahko povrnejo za največ tri
izvedene dejavnosti pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo.

Aktivnosti – pedagoški mentor/koordinator
•

Izvajanje in usmerjanje vsebinske zasnove projekta.

•

Koordinacija projektnih aktivnosti in nalog vključenih.

•

Strokovno izpopolnjevanje študentov in delovnih mentorjev ter motivacija.

•

Zagotavljanje konzultacij in rednih stikov.

•

Sodelovanje pri izvajanju projektnih aktivnosti.

•

Spremljanje aktivnosti in napredka ter zagotavljanje kakovosti aktivnosti.

•

Sodelovanje z delovnim mentorjem.

•

Nadzor dela študentov.

•

Odpravljanje in/ali omejevanje tveganj na projektu.

•

Optimiziranje projektnih aktivnosti na podlagi spoznanj in stro. literature.

•

Skrb za informiranje javnosti in predstavitev rezultatov.

•

Administrativna in tehnična podpora (vnos podatkov v spletni portal ISS, pregledovanje časovnic itd.).

•

Priprava finančnih in vsebinskih poročil.

!!! NE aktivnosti povezane z dejavnostjo 2

Aktivnosti – delovni mentor
•

Predstavitev partnerja vključenim v projekt.

•

Predstavitev problemskega izziva vključenim v projekt.

•

Sodelovanje s pedagoškim mentorjem in študenti.

•

Posredovanje potrebnih informacij za opravljanje konkretnega dela na
projektu.

•

Strokovno izpopolnjevanje in usmerjanje študentov.

•

Spremljanje aktivnosti in napredka na projektu.

•

Skrb za informiranje javnosti in predstavitev rezultatov v
lokalnem/regionalnem okolju.

•

!!! NE aktivnosti povezane z dejavnostjo 2

Aktivnosti – študent
•

Spoznavanje specifike partnerja v delovnem okolju.

•

Seznanjanje s ciljem, ki ga zasleduje projekt ter načinom izvedbe projekta.

•

Preučevanje znanstvenih spoznanj in strokovne teorije na določenem
problemskem področju.

•

Izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo projekta (glede na cilje in
predvidene rezultate projekta, spisek kompetenc in način pridobivanja
kompetenc, ki so bile podane v prijavni vlogi in prilogah, ter glede na
navodila in usmerjanje pedagoškega mentorja in delovnega mentorja).

Aktivnosti – PRENOS ZNANJA
visokošolskega učitelja oz. pedagoškega mentorja v
(ne)gospodarstvo z listo prisotnosti
VSEBINA: Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev je uspešno
izveden in upravičljiv, če presega okvire projekta, kar pomeni, da je na njem prisotna
vsaj ena zaposlena oseba prvega ali drugega partnerja, ki pa ni delovni mentor na
projektu, pri tem so izjeme samostojni podjetniki oziroma organizacije z enim
zaposlenim.
Poročilu mora biti priložena tudi lista prisotnosti.
IZVEDBA: Max 3 prenose na projekt, od tega lahko en pedagoški opravi zgolj en prenos
na posameznem projektu.
LOKACIJA: pri prvem partnerju ali pri drugem partnerju oziroma v delovnem okolju
prvega ali drugega partnerja.
•

Aktivnosti – PRENOS ZNANJA
strokovnjaka oz. delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva na
visokošolske zavode
VSEBINA: Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja je uspešno
izveden in upravičljiv, če presega okvire projekta. To pomeni, da na njem s strani
visokošolskega zavoda niso prisotni izključno pedagoški mentorji in študenti na
projektu, saj je namen prenosa strokovnega znanja in razvijanja specifičnih
kompetenc tudi pri študentih, ki niso vključeni v projekte.
Poročilu strokovnjaka mora biti priložena tudi lista prisotnosti.
IZVEDBA: V okviru posameznega projekta je upravičen strošek za največ eno dejavnost
prenosa, lahko pa jo skupaj izvedeta dva delavna mentorja.
LOKACIJA: Prenos se izvede na visokošolskem zavodu, ki je vklučen v projekt.

Aktivnosti
•

Projektne aktivnosti se vežejo na proučevanje različnih kreativnih in inovativnih rešitev
za izzive gospodarskega in družbenega okolja (dejavnost 1).

•

Izvajanje prenosa znanj in veščin med vključenimi mentorji, študenti in okoljem iz/v
gospodarstva in visoko šolstva (dejavnost 2).

•

So logični nasledek splošnih in specifičnih (študenti, partnerji) namenov in ciljev razpisa,
kot so podani v 3. točki javnega razpisa.

!!! POZOR
opravljanje študentske prakse, rednih študijskih obveznosti – NE!
 gospodarski subjekt - naročnik, študent - redne delovne naloge – NE!
•

Vključeni na projekte imajo svoje specifične aktivnosti, ki pa se medsebojno
dopolnjujejo: Koordinator/Pedagoški mentor, Delovni mentor, Študenti

Neupravičene aktivnosti
•

Izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa.

•

Izvedene aktivnosti, ki se ne nanašajo neposredno na projekt in za katere je zavod že prejel

sredstva iz drugih javnih virov.

•

Izvedene aktivnosti izven obdobja upravičenosti stroškov (pred 1. 10. 2019 in po 31. 7. 2020).

•

Faza priprave projektnega predloga (snovanje projektne ideje, vzpostavitev povezave s
potencialnimi partnerji).

•

Sodelovanje pri prijavi na javni razpis, izvedba postopka izbora študentov (zbiranje napotnic,
podpisovanje partnerskih ipd).

•

Aktivnosti, ki niso neposredno vezane na izvajanje projekta in ne vplivajo na doseganje ciljev
projekta (vožnja do lokacije, kjer se projekt izvaja; pisanje časovnic; priprava in udeležba na raznih
dogodkih, ki niso neposredno vezani na izvajanje projekta; itd.).

•

Izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (študentska praksa, redne študijske
obveznosti).

•

Opravljanje rednih delovnih nalog oz. prevzemanje delovnih nalog zaposlenih pri partnerjih.

•

Aktivnosti, ki jih vključene osebe izvajajo kot naročilo stranke (partnerji v projektu).

•

Vključeni partnerji – naročnik dela, študent - redne delovne naloge – NE!

•

Aktivnosti povezane z dejavnostjo 2 – NE!

OPOZORILO
Prijavitelj je pri izvajanju vseh projektov dolžan izpolnjevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti.
Skladno s tem, morajo biti vsi projekti oziroma vse aktivnosti komuniciranja (organizacija dogodkov,
novinarska konferenca, razstava, predstavitev ter na vseh produktih projekta - plakati, razstave,
informativne stojnice, spletne strani, letaki, brošure, publikacije, oglasi, avdio-vizualni materiali zgoščenke, video spoti, reklame, izjave za javnost, elektronske novice) in ostalih dogodkov za
splošno javnost, ki so povezani s sofinancirano operacijo) ustrezno označene - prikazan
logotipi in navedba: “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.”

Časovnica – študent
Izbor iz padajočega
spiska

Samodejen
vpis in
seštevanje ur

Izbor
datuma
iz
koledarja

!

!
Datum se izbere
samodejno - POZOR

Časovnica – koordinator/pedagoški mentor

Časovnica – delovni mentor

Poročilo o izvedenem prenosu znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskega
učitelja oz. pedagoškega mentorja v (ne)gospodarstvo
Izbor iz padajočega
spiska

!

Poročilo o izvedenem prenosu znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnjaka oz.
delovnega mentorja iz (ne)gospodarstvo

Obvezna priloga - Lista prisotnosti

!

Skupno vsebinsko poročilo o opravljenem delu in napredku na projektu glede na
obdobje poročanja

PRIMERI DOBRIH IN SLABIH ČASOVNIC
PRESKROMNA!!!
V nekaj stavkih povzeti bistvo
izvedene aktivnosti

PRIMERI DOBRIH IN SLABIH ČASOVNIC

PRIMERI DOBRIH IN SLABIH ČASOVNIC

PREOBSEŽNA !!!
V nekaj stavkih povzeti bistvo
izvedene aktivnosti

PRIMERI DOBRIH IN SLABIH ČASOVNIC

PRIMERI DOBRIH IN SLABIH ČASOVNIC

ZzS
Uporabnik po e-pošti prejme:
- povezavo
- uporabniško ime
- geslo

ZzS
Zavihki:
•

pogodbe

•

administracija

•

pomoč

ZzS
Zavihek:
Seznam
projektov

ZzS
Zavihek:
Osnovni
podatki
projekta

ZzS
Vnos
študentov
- EMŠO
- Ime in
priimek
- Datum
od do
Brisanje
ni
mogoče!

ZzS
Urejanje
študenta

ZzS
Vnos
študentov
- EMŠO
- Ime in
priimek
- Datum
od do
Brisanje
ni
mogoče!

ZzS
Vnos ZzS
- seznam
- gumb dodaj,
orodni trak

ZzS
Vnos ZzS
1. Vnos obdobja
poročanja
2. Shrani
3. Vnos:
-Koordinatorji/Pedago
ški mentorji
- Študenti
-Delovni mentorji
-Ure za prenos
mentorjev

ZzS
Vnos ZzS
- Dodaj
Primer:
- EMŠO (vključene
osebe iz vloge)
- mesec
- št. ur (omejitev)

ZzS
Vnos ZzS
- Gumb Pošlji
Sprememba več ni
mogoča!
- Gumb:
Izvoz v PDF

ZzS
ZzS se podpiše,
žigosa in pošlje na
sklad

ZzS - Specifikacija

ZzS Specifikacija
se podpiše,
žigosa in
pošlje na sklad
(skupaj s
časovnicami)

ZzS
• Po vnosu podatkov za vključene v projektu se zneski
izračunajo samodejno
• Ko so vsi vnosi zaključeni, z gumbom Pošlji ZzS
oddate.
• Po tem ZzS-ja ni več mogoče spreminjati

Spremembe vključenih oseb
• Pogodba o sofinanciranju (rok 8 dni od nastanka razloga za spremembo)
• Navodila za prijavo, Navodila za izvajanje in poročanje
• Spremembe ne smejo vplivati na besedilo projekta:
 Isti obseg
 Vsebinska zasnova projekta
 Nameni in cilji
 Pridobljene kompetence, praktična znanja in veščine
 Naloge vključenih
 Terminska zasnova projekta
 Predvideni rezultati in zaključki projekta
• Postopek zaprošanja: pkp@sklad-kadri.si
 Izpolnjen Obrazec spremembe vključenih
 Dopis – prošnja (pošiljatelj, številka pogodbe, naziv projekta in predmet zamenjave)
 Aneks
Sklad lahko predlagane spremembe potrdi ali zavrne.

Spremembe vključenih oseb – študent
• Pogoji: najmanj 4 in največ 8 oz 80% načrtovane kvote ; vsaj 2 vpisani pri prijavitelju (VŠZ
ali članica univerze).
• Merila: navedbe kompetenc; način pridobivanja kompetenc; interdisciplinarnost
projekta.
• Zmanjšanje projektne skupine mora še vedno izpolnjevati vsebinsko zasnovo in cilje
projektnega predloga – dokazila in ustrezna obrazložitev.
• Razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na ostale prispele vloge na razpis mora ostati ista.
• Vpisan v javno veljavni študijski program v RS.
• Ne sme bit v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni
vpisan v evidenco brezposelnih oseb, ni poslovodna oseba.

Spremembe vključenih oseb – študent

Obrazec

Spremembe vključenih oseb – pedagoški mentor
• Pogoji:
 na dan roka za oddajo vloge redno zaposlen na visokošolskem zavodu; na dan roka za
oddajo vloge izvoljen v naziv visokošolskega učitelja oziroma asistenta z doktoratom
(fotokopija imenovanja v naziv, fotokopija dokazila o pridobljenem znanstvenem
naslovu doktor znanosti –asistent);
 v primeru več pedagoških mentorjev mora ostati Klasius-P (3) različen.
• Merila: doprinos pedagoškega mentorja k uspešni izvedbi projekta.
• Sprememba izpolnjuje najmanj enake pogoje iz javnega razpisa in ustreza projektni
skupini glede na zastavljeno vsebinsko zasnovo in cilje – dokazila in ustrezna obrazložitev.
• Razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na ostale prispele vloge na razpis mora ostati ista.

Spremembe vključenih oseb – pedagoški mentor
Obrazec

Spremembe vključenih oseb – delovni mentor
• Pogoji:
 na dan roka za oddajo vloge redno zaposlen pri prvem ali drugem partnerju, pri
drugem je lahko vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, in dokazuje ustrezno
sodelovanje s partnerjem vsaj eno leto;
 dokončana VI. st. izobrazbe;
 izpolnjevanje najmanj takšnih zahtev, kot jih je izpolnjeval odstopljeni delovni
mentor.
• Merila: doprinos delovnega mentorja k uspešni izvedbi projekta.
• Sprememba izpolnjuje najmanj enake pogoje iz javnega razpisa in ustreza projektni
skupini glede na zastavljeno vsebinsko zasnovo in cilje – dokazila in ustrezna obrazložitev.
• Razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na ostale prispele vloge na razpis mora ostati ista.

Spremembe vključenih oseb – delovni mentor

Obrazec

Spremembe koordinatorjev

• Ni potrebno sporočati v obrazcu za spremembe.
• Spremembo se sporoči na e-pošto: pkp@sklad-kadri.si:
 Ime in priimek stare osebe;
 Ime in priimek nove osebe;
 Telefon;
 E-pošta;
 Kratka obrazložitev spremembe.

Končno poročilo

2. 11. Družbena korist rešitev/rezultatov

2. PODATKI O PROJEKTU
2.1 Osnovni podatki
2.2 Seznam sodelujočih študentov

2.12. Izkazovanje medsebojne izmenjave znanj

!

visokošolskih

učiteljev

in

strokovnjakov

iz

(ne)gospodarstva

2.3 KLASIUS-P16 projekta (1.klasifikacijska raven)

2.13. Izkazovanje trajnosti rezultatov morebitnih

2. 4. Povzetek projekta

rešitev/rezultatov

2. 5. Izvajanje projekta

izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks

2. 6. Rezultati projekta

3. Prihodnost projekta

2.7. Odstopanja od predvidenih aktivnosti

4. Posredni učinki na projektu

2.8. Kompetence, znanja in izkušnje študentov

5. Izvajanje načrta/ov strateškega dokumenta

2.9. Potencial uporabne vrednosti rešitev

6. Informiranje in obveščanje

/rezultatov projekta za vključenega partnerja 1

Izjava

2.10. Potencial uporabne vrednosti rešitev
/rezultatov projekta za vključenega partnerja 2

projekta

skozi

!

medsebojno

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

Kontakt projektne pisarne:
T: 01 43 45 874,
E: pkp@sklad-kadri.si

