Regionalni center NVO, podporno okolje za nevladne organizacije zasavske regije, objavlja

Razpis za sofinanciranje novih storitev nevladnih organizacij
na področju dolgožive družbe 2022/2023

Namen in ozadje razpisa
Namen razpisa je zagotoviti rešitve za kakovostnejše življenje starostnikov, medgeneracijsko
povezovanje in prostovoljstvo v lokalnem okolju ter razvoj novih storitev in produktov nevladnih
organizacij, za reševanje izzivov in naslavljanje potreb dolgožive družbe v zasavski regiji.
Cilj razpisa je podpora največ štirim (4) novim storitvam na področju dolgožive družbe, v vsaki
občini zasavske regije po eno (1) novo storitev ali produkt.
Izhodišče razpisa je Strategija dolgožive družbe, ki jo je pripravil Urad za makroekonomske analize
in razvoj in med drugim opozarja na potrebo po večji vključenosti starejših odraslih v različno delo,
družbo, v skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje. Demografska slika Slovenije namreč
napoveduje, da bo že čez 8 let (2030), starejših od 65 let za 139 tisoč več kot danes. Indeks staranja
za Slovenijo za leto 2020 je tako 132,9, kar pomeni, da je na 100 prebivalcev mlajših od 15 let, 132,9
prebivalcev starejših od 65 let.
Ključni izzivi dolgožive družbe opredeljeni v strategiji so tako:
 zagotovitev pogojev za aktivno in zdravo življenje v celotnem življenjskem obdobju;
 podaljševanje delovno aktivnega obdobja (z zgodnejšim vstopom in poznejšim izstopom iz
delovne aktivnosti), ki posredno zagotavlja tudi večjo dohodkovno varnost v starosti;
 zagotovitev pogojev za finančno varnost v celotnem življenjskem obdobju;
 zagotovitev možnosti in spodbujanje izobraževanja ter ustvarjalnosti v celotnem
življenjskem obdobju;
 prilagoditev delovnega in bivalnega okolja potrebam vseh starostnih skupin;
 učinkovita uporaba dosežkov sodobnih tehnologij
 družbeno udejstvovanje in aktivno državljanstvo vseh generacij.
Dolgoživa družba je družba, v kateri je pomemben koncept aktivnega staranja, ki poudarja
aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko
sodelovanje ter solidarnost; v kateri ljudje optimalno izkoristijo svoje potenciale v vseh obdobjih
svojega življenja in v kateri so človekove pravice enake za vse ljudi, ne glede na njihovo starost.
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Komu je razpis namenjen?
Nevladnim organizacijam: društvom, zasebnim zavodom in ustanovam s sedežem v zasavski regiji.

Kakšni projekti bodo podprti?
1. Nove storitve ali produkti, ki so namenjeni starejšim*
2. Nove storitve ali produkti, ki se izvajajo za starejše*
3. Nove storitve ali produkti, ki jih izvajajo starejši*
*Za namene tega razpisa so starejši osebe stare 65 let in več, kot tudi upokojene osebe, ki so mlajše od 65 let.

Lahko gre za projekt, ki:
1. razvija novo storitev ali produkt;
2. pomeni bistveno nadgradnjo obstoječe storitve ali produkta, ki jo organizacija že izvaja;
3. pomeni prenos praks iz drugih okolij (česar v lokalnem okolju še ni, kaže pa se potreba).
Predlagana storitev ali produkt mora biti izveden, preizkušen in vpeljan v praksi do zaključka
projekta, najkasneje do 30. 6. 2023. Po zaključku projekta mora biti med končnimi uporabniki nove
storitve ali produkta izvedena anketa o zadovoljstvu, relevantnosti, uporabnosti in kakovosti
rešitve. Končno poročilo z rezultati anketnega vprašalnika mora biti oddano 30 dni po zaključku
projekta, najkasneje do 31. 7. 2023.
Financer bo izvajanje prijavljenih projektov spremljal na terenu.

Kdaj in kje se lahko izvaja projekt?
Projekt se mora izvajati na območju zasavske regije.
Projekti se lahko začnejo izvajati po podpisu pogodbe oziroma ne prej kot 1. 11. 2022 in lahko trajajo
največ do 30. 6. 2023. Projekt lahko traja največ osem (8) mesecev.

Kakšna finančna sredstva so na voljo?
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega razpisa, je 4.000,00 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za največ 1.000,00 EUR za posamezno predlagano storitev ali produkt, ki
naslavlja potrebe dolgožive družbe. Podprti bodo do štirje (4) predlogi, po en (1) predlog na občino
zasavske regije, kjer ima nevladna organizacija sedež (občina Zagorje ob Savi, občina Litija, občina
Hrastnik, občina Trbovlje).
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Gre za sredstva 100% pavšalnega financiranja, ki jih bo financer dodelil za pripravo in izvedbo
storitve ali produkta prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo
skladno z merili za izbor dosegli zadostno število točk. Pavšal pomeni, da prijavitelju ne bo potrebno
dokazovati dejanske porabe prejetih sredstev za izvedbo projekta s finančnimi dokazili, dokazati
bodo morali izvedbo projekta z rezultatom oziroma izvedeno rešitvijo, ki so jo prijavili.
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposredno pripravo
in izvedbo prijavljenih storitev ali produktov. Gre na primer za stroške zunanjih storitev, honorarje
izvajalcev oz. strokovnjakov, stroške nakupa materiala, stroške informiranja in komuniciranja,
stroške povračil prostovoljcem v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, administrativne stroške,
stroške službenih poti, ipd.
Prijavitelj in financer bosta podpisala pogodbo o sofinanciranju. Financer bo v roku 30 dni po
podpisu pogodbe nakazal avans v višini 70 % zaprošenih sredstev. Razliko bo financer nakazal po
potrjenem oddanem poročilu in sicer najkasneje v roku 30 po prejemu poročila o izvedenih
aktivnostih in doseženih kazalnikih. Če prijavitelj ne bo izvedel načrtovanih aktivnosti ali dosegel
zastavljenih kazalnikov, bo financer zahteval vračilo nakazanega avansa oz. sorazmerno znižal
zaprošena sredstva.
Izbranim organizacijam bo poleg finančnih sredstev za kritje stroškov izvedbe predlaganega
projekta na voljo tudi strokovna podpora pri razvoju rešitve in krepitvi nevladne organizacije.
Med izvajanjem projekta mora prijavitelj zagotoviti vidnost financerja in slediti pravilom
komuniciranja, ki jih je določil financer.

Kakšni so pogoji sodelovanja na razpisu?
Prijavitelj je nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova), ki izpolnjuje pogoje,
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), s sedežem v zasavski
regiji (občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje) in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
2. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih
računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
3. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije,
4. za iste upravičene stroške, ki so predmet (so)financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov oz. sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
Prijavitelj lahko na razpisu kandidira z največ eno prijavo. Če prijavitelj prijavi več projektov, se
upošteva prijava, ki prispe prva.
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Kakšna so merila za izbor projektov?
Komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih
meril in ocenjevalni lestvici. Če komisija ugotovi, da je odgovor pri katerem od osnovnih pogojev
NE, se prijava izloči iz nadaljnjega ocenjevanja z utemeljitvijo. Največje število možnih točk je 65.

Osnovni pogoji

DA/NE

Prijavitelj izpolnjuje razpisne pogoje.
Projekt se izvaja v zasavski regiji.
(prijavni obrazec III.1)
Gre za novo storitev, nadgradnjo obstoječe storitve ali prenos dobrih praks iz
drugih okolij. (prijavni obrazec III.5)
Ciljna skupina starejših je ustrezno vključena v projekt.
(prijavni obrazec III.3)
Projekt naslavlja enega od sedmih izzivov opredeljenih v Strategiji dolgožive
družbe. (prijavni obrazec III.2)
Časovni okvir projekta je primeren (izvajanje med 1. 11. 2022 in 30. 6. 2023).
(prijavni obrazec I.)

Merila
1. Obravnavan problem je jasno utemeljen in relevanten.
(prijavni obrazec III.2)
2. Projekt naslavlja ustrezne ciljne skupine. Ciljne skupine in njihove potrebe
so jasno opredeljene. (prijavni obrazec III.3)
3. Cilj(i) projekta je/so skladni z namenom in ciljem razpisa.
(prijavni obrazec III.4)
4. Cilj(i) je/so relevantni za obravnavan problem in potrebe ciljne skupine.
(prijavni obrazec III.4).
5. Predvidena projektna rešitev prispeva k rešitvi problema.
(prijavni obrazec III.5)
6. Aktivnosti v načrtu izvedbe so ustrezne in jasno opisane, časovni okvir je
primeren. (prijavni obrazec III.5)
7. Rezultati so realni in dosegljivi ter prinašajo pomembne učinke na ciljno
skupino. (prijavni obrazec III.6)
8. Trajnost predlaganih rešitev je utemeljena.
(prijavni obrazec III.7)
9. Finančni načrt je utemeljen in ustrezen.
(prijavni obrazec IV.)
10. Prostovoljci so vključeni v izvajanje projekta. Njihovo delo je utemeljeno in
ustrezno ovrednoteno. (prijavni obrazec IV.)

Število točk
(največ 65)
0-10
0-10
0-5
0-5
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5
0-5
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Kako bo potekal izbor in obveščanje?
Komisija za izbor bo v roku 21 dni od roka za oddajo prijav, na podlagi meril izbrala projekte, po
enega iz posamezne občine zasavske regije, ki bodo prejeli najvišje število točk. Največje
število možnih točk je 65. Za potrditve projekta je potrebnih minimalno 40 točk. Če bo več
prijaviteljev iz iste občine, kjer imajo sedež, dosegalo enako število točk, se bo upošteval čas oddaje
prijave, pri čemer bodo imele prednost prijave, ki so bile oddane prej. Ob morebitnih nejasnostih
lahko komisija pozove prijavitelja k ustrezni obrazložitvi oz. posredovanju dokazil.
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 15. 10. 2022 po e-pošti, ki jo bodo navedli v prijavnem obrazcu.

Do kdaj in kako potekajo prijave?
Prijavitelji izpolnjeno prijavnico posredujejo izključno po e-pošti na naslov: info@consulta.si. Rok
za oddajo prijave je do vključno 15. 9. 2022 do 23:59. Če najkasneje v naslednjem delovnem dnevu
po poslani prijavi ne prejmete potrditvenega maila, se šteje, da prijava ni prispela, zato nas
kontaktirajte. Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane.

Več informacij
Za več informacij v povezavi z razpisom se lahko obrnete na info@consulta.si ali 059 927 619.

Litija, 30. 7. 2022
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