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UVOD
Nevladne organizacije ves čas iščemo priložnosti za financiranje svojih projektov in programov. Pri pridobivanju sredstev smo nekatere bolj, druge manj uspešne. Veliko financerjev izpostavlja, da prejmejo veliko
projektnih prijav, a da so le redke zares kakovostne. S priročnikom želimo prispevati k večjemu črpanju
sredstev iz evropskih in mednarodnih razpisov, zato v njem predstavljamo razpise in napotke za pripravo
kakovostne projektne prijave. Osredotočamo se predvsem na prijavitelje, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, koristen pa bo tudi za nevladne organizacije z drugih področij.
Mednarodno razvojno sodelovanje (MRS) ali uradna razvojna pomoč (Official Development Assistance –
ODA) je pomoč, ki jo dajejo razvite države v podporo gospodarskemu, družbenemu in političnemu razvoju
držav v razvoju. Države donatorice skladno s trajnostnimi cilji razvoja in drugimi mednarodnimi zavezami
prispevajo delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj.
Večplastni izzivi sodobnega časa, predvsem neugodne finančne in gospodarske razmere ter spoprijemanje
s posledicami podnebnih sprememb, krepijo zavedanje mednarodne skupnosti o pomenu trajnostnega
razvoja držav v razvoju. Razvojno sodelovanje je kot tako izraz solidarnosti in interesa razvitih držav.
Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu.
Za nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so na
voljo številni razpisi na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju, ki se razlikujejo po zahtevnosti,
obsežnosti, višini proračuna in številnih drugih pogojih in vsebinskih opredelitvah. Pravilno branje razpisov,
preverjanje upravičenosti in prilagoditev projektne ideje razpisnim prioritetam je le nekaj nalog, ki vas
čakajo ob prijavi. Pa vendar ni razloga, da bi obupali in ne izkoristili priložnosti za pridobitev sofinanciranja.
Prijava na razpis oz. pisanje projekta je ena težjih nalog, ki jih imamo nevladniki. Vendar pa je to naloga,
kateri se ne moremo izogniti. Temelj za dolgoročni uspeh je vsekakor način pisanja projekta, upoštevanje
razpisnih ciljev, pogojev in navodil ter razumevanje temeljnih elementov, ki jih vsebuje vsaka prijavnica na razpis.
Pisanje projektne prijave ni naloga za eno osebo, vključeni naj bodo sodelavci, prostovoljci, zunanji
strokovnjaki. Le skupaj lahko zasnujete in napišete kakovostno projektno prijavo, ki bo naredila dober vtis
na razpisno komisijo. Projektna prijava veliko pove o vas, vaši strokovnosti, predanosti, natančnosti. Člani
razpisne komisije bodo hitro opazili, če bo prenagljeno napisana, brez dobrega premisleka in načrta, brez
rdeče niti ipd., zato se v pripravo poglobite, raziskujte in podrobno načrtujte ter si tako zagotovite največji
uspeh na razpisu.
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O RAZPISIH
Razpisi so javne objave, s katerimi razpisovalci iščejo projekte ali programe, ki ustrezajo ciljem posameznega razpisa. Z razpisi sledijo svojim strateškim usmeritvam in naslavljajo problematiko v nekem
okolju. Razpisovalci imajo določene proračune za naslavljanje določene problematike in v okviru teh lahko
razpišejo sredstva in izberejo najustreznejše izvajalce. Z odobrenimi projekti ali programi zagotavljajo tisto,
kar okolje potrebuje na določenem področju. Javni razpisi so transparentna oblika sofinanciranja
organizacij ali posameznikov, ki vsem upravičenim prijaviteljem omogoča enake pogoje pri prijavi.
Ločujemo različne načine financiranja:
• Javni razpisi se uporabljajo takrat, ko je vnaprej mogoče določiti le kriterije za ocenjevanje in
vrednotenje predlogov projektov ali programov, financirajo pa se tisti projekti, ki so v postopku izbire
ocenjeni oz. ovrednoteni višje. Javni razpisi so odprti za nove, inovativne zamisli in ne omejujejo
bistveno projektov ali programov oz. aktivnosti, ki se lahko izvajajo za doseganje ciljev.
• Javni pozivi se uporabljajo takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti merila, ki jih mora izpolnjevati
program ali projekt za financiranje iz javnih sredstev. So torej manj odprti za novosti kot javni razpisi.
Pogoji in zahteve razpisa so zelo jasni, saj je znano s kakšnimi aktivnostmi bomo dosegli cilje poziva.
Vsak prijavitelj, ki izpolnjuje zahteve, je upravičen do odobritve financiranja, vendar pa se zaradi
omejenih sredstev razpisa večinoma vseeno ne podprejo vsi projektni predlogi. Vloge obravnavajo po
vrstnem redu prispetja in financirajo do porabe sredstev.
Evropska unija (EU) uporablja termin pozivi za predloge (calls for proposals) ali pozivi za projekte (call for
projects) in s tem predstavlja proces, v katerem so prijavitelji projekta, ki bodo sofinancirani iz nepovratnih
sredstev EU, izbrani na konkurenčni osnovi. Evropska komisija namenoma imenuje razpise pozivi (calls), saj
z njimi dejansko organizacije poziva k pomoči pri reševanju skupnih evropskih problemov.
Ločimo še eno obliko financiranja, ki se imenuje javna naročila. Pri javnih naročilih govorimo o naročilu
storitve ali proizvoda. Povsem jasno je torej kaj naročnik želi prejeti za svoj denar. Javna naročila so skupek
dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju
javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Prek javnih
naročil se v povprečju porabi približno polovico državnega proračuna.
Za nevladne organizacije so razpisi pomemben vir financiranja, vendar ne edini. Javna sredstva namreč
predstavljajo manj kot 40 % vseh prihodkov slovenskega nevladnega sektorja. Čez 60 % jih prihaja iz drugih
virov, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje ipd.
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PROGRAMI/RAZPISI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občine
ministrstva
uradi
javni skladi
razvojne agencije
veleposlaništva
Evropska komisija (centralizirani in
decentralizirani programi)
Norveški finančni mehanizem in finančni
mehanizem EGP
fundacije/ustanove
krovne organizacije/mreže
mednarodne inštitucije
…

DRUGI VIRI FINANCIRANJA
•
•
•
•
•
•
•

materialne in finančne donacije in
sponzorstva podjetij
materialne in finančne donacije
posameznikov
donacije 0,5 % dohodnine
članarine
pridobitna dejavnost (prodaja proizvodov
ali storitev)

Slika 1: Viri financiranja za nevladne organizacije
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Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se od razpisa do razpisa razlikuje, zato je težko reči, kaj točno vsebuje. Nekateri
razpisi so manj zahtevni, zato je tudi dokumentacije manj, obrazci so krajši, prijava je lahko združena zgolj v
enem dokumentu. Drugi razpisi pa so lahko bolj zahtevni in vsebujejo veliko dokumentacije, daljša pojasnila, več obrazcev itd.
Večinoma razpisna dokumentacija vsebuje naslednje:
• razpis (z vsemi elementi, kriteriji in pogoji);
• prijavnico (za vsebinsko opredelitev projekta);
• finančni načrt (za opredelitev prihodkov in stroškov projekta);
• navodila za prijavitelje (smernice pri izpolnjevanju razpisnih obrazcev);
• merila za ocenjevanje (kaj bo razpisna komisija ocenjevala in s koliko točkami);
• vzorec pogodbe (vključuje pomembne podatke, kot so na primer datumi poročanja in nakazil ter
druge pravice in obveznosti obeh strani);
• izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
• izjavo o partnerstvu (kadar je to zahtevano).

Elementi razpisa
Enako kot pri razpisni dokumentaciji tudi pri samem razpisu ne moremo govoriti o enotnem načinu. Vsak
razpisovalec se odloči, kaj vse bo navedel v razpisu in kako bo to navedel. Nekaj elementov pa je le takšnih,
ki se pojavljajo prav v vsakem razpisu, kot so na primer ime razpisovalca in razpisa, cilji razpisa, višina
sredstev, rok za prijavo itd.
Spodaj navajamo nekaj najbolj ključnih elementov, ki jih morate dobro poznati in vas morajo voditi pri
prijavi.
Ime razpisovalca
V vsakem razpisu je navedeno, kdo razpisuje, kar je pomemben podatek, saj je dobro raziskati razpisovalca,
njegove strategije, pretekle razpise in izbrane projekte.
Ime razpisa
Razpisi imajo določeno ime oz. naziv, ki jih opredeljuje. Nekateri imajo tudi svojo številko, na katero se
sklicujete pri vsej komunikaciji z razpisovalcem oz. sofinancerjem.
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Predstavitev ozadja razpisa
Zapisano je, kako je do razpisa prišlo, s kakšnim namenom je objavljen, v katerem programu pomoči in
zaradi kakšnih ugotovitev oz. okoliščin. Poročila in načrti financerja, strategije, programi in podobni dokumenti so vam lahko precej v pomoč pri utemeljitvi projekta, saj da sklicevanje na njih težo projektu.
Namen, cilji in predmet razpisa
V razpisu je določen njegov namen, cilji in predmet, kar naj predstavlja vodilo pri oblikovanju ciljev projekta.
Razpisi podpirajo projekte, ki bodo dosegali cilje razpisa, kar pomeni, da morajo biti cilji projekta povsem
skladni s cilji razpisa, saj bo v nasprotnem primeru projekt zagotovo zavrnjen.
Prioritete
Razpisi imajo lahko določene letne prioritete oz. prednostne naloge. Če v razpisu piše, da jih je priporočljivo
upoštevati v svojem projektu, ni pa obvezno, se morate zavedati, da bodo imeli projekti, ki jih bodo
upoštevali, prednost pri izbiri, se pravi, da jim bodo ocenjevalci namenili več točk. To pa pri veliki količini
prijav pomeni, da bodo po vsej verjetnosti zbrani tisti, ki bodo pridobili točke tudi na tem delu, torej bodo
njihove projektne prijave vsebovale prioritete.
Višina sredstev za sofinanciranje projektov
Določen je proračun razpisa oz. višina sredstev, ki jih je razpisovalec namenil za sofinanciranje projektov.
Najnižji in/ali najvišji znesek sofinanciranja
Določen je omejevalen najnižji ali najvišji znesek sofinanciranja, včasih pa kar oba (pozor: ne gre za celotno
vrednost projekta, ampak za vrednost, ki jo zahtevate od razpisovalca).
Najvišji odstotek sofinanciranja
Za večino razpisov velja, da sofinancirajo projekte v določenem deležu in ne v celoti. Od razpisovalca lahko
zahtevate le toliko odstotkov celotne vrednosti projekta, kot je določeno v razpisu. Če je navedeno, da je
njihovo sofinanciranje projekta do 80 %, pomeni, da boste morali vsaj 20 % vrednosti projekta financirati iz
drugih virov (drugega razpisa, donacij, članarin, pridobitnih prihodkov ...).
Upravičenost prijaviteljev
Upravičenost prijaviteljev pomeni nabor kriterijev in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na
določenem razpisu. Nekateri razpisi imajo zelo široko opredelitev, na primer »pravne osebe v Republiki
Sloveniji«, kar pomeni, da se lahko prijavi vsaka nevladna organizacija, javna inštitucija, podjetje ali
organizacija z drugo pravno obliko, izključeni so le posamezniki. Drugi razpisi imajo lahko zelo omejevalne
kriterije, na primer »društva, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja«.
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Upravičenost stroškov
Za pripravo finančnega načrta je zelo pomembno poznati, kateri stroški so upravičeni, torej jih lahko
vključite v finančni načrt in bodo sofinancirani, ter kateri ne. Nekateri razpisi imajo določene pavšale za
posamezne stroške oz. aktivnosti, pri nekaterih naredite finančni načrt glede na dejanske stroške, tretji
kombinirajo obe možnosti. Nekateri krijejo stroške plač, drugi plače izključujejo, nekateri krijejo stroške
opreme, drugi ne itd. Preverite, kateri stroški so upravičeni in če se skladajo s stroški, ki jih predvidevate v
svojem projektu.
Začetek projekta in njegovo trajanje
Razpisi imajo določen časovni okvir za izvedbo projekta – kdaj se projekt lahko začne, kdaj se mora
najkasneje zaključiti, kakšno je minimalno oz. maksimalno trajanje projekta v dnevih ali mesecih. Če iščete
sredstva za financiranje dogodka, ki ga nameravate izvesti v maju, projekti pa se lahko začnejo šele v juniju,
to ni pravi razpis za vas oz. morda lahko razmislite o prijavi dogodka v naslednjem letu.
Merila za ocenjevanje
Merila za ocenjevanje so lahko del razpisa, lahko pa so razpisni dokumentaciji priložena kot poseben
dokument. Z merili za ocenjevanje razpisovalec seznani prijavitelje s kriteriji, na podlagi katerih bodo
ocenjene njihove vloge.
Način prijave
Razpisovalec določi, kaj vsebuje popolna prijava, kako mora biti pripravljena in do kdaj oddana. Razpis
lahko na primer določa, v katerem jeziku mora biti prijava napisana, kateri dokumenti so obvezni del
popolne prijave, kako mora biti prijava natisnjena in vezana, v koliko izvodih oddana in podobno. Včasih je
treba priložiti dodatno dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje pogojev ali zapisane podatke v prijavi, kot na
primer bilance, statut ali kakšen drug dokument vaše organizacije. Natančno si poglejte seznam dokumentov, ki jih morate oddati, saj pri nekaterih razpisih ne dobite možnosti za dopolnitev vaše vloge. Določen je
tudi rok za prijavo, torej datum, do katerega morate pripraviti projektno prijavo in jo oddati na način, ki je
določen v razpisu. Skušajte se organizirati tako, da prijave ne boste oddajali zadnji dan ali celo v zadnjih
minutah. Vse prevečkrat se je že zgodilo, da so bile prijave zavržene, zaradi tega, ker so bile prepozno vložene.
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Prijavnica
Prijavnica je najpomembnejši del projektne dokumentacije, ki vsebuje opis organizacije in projekta.
Večinoma je v prijavnici zajeta vsebina projekta, lahko pa vsebuje tudi finance. Finančni načrt je sicer
najpogosteje ločen del projektne dokumentacije. Prijavnice se med seboj zelo razlikujejo, nekatere so
kratke in preproste za izpolnjevanje, druge daljše in zahtevnejše. V nadaljevanju predstavljamo nekaj
pomembnejših delov prijavnice.
Podatki o prijavitelju in partnerjih
Navesti je treba vse zahtevane podatke o organizaciji, ki prijavlja projekt, in vse organizacije, ki bodo pri
projektu sodelovale v vlogi partnerja ali podizvajalca. V tem delu je pomembno prikazati kapacitete prijavitelja za vodenje in izvedbo projekta, to so sredstva, ki jih ima na razpolago – kadri, oprema, nepremičnine,
letni proračun ipd. Navesti je treba tudi njegove izkušnje s podobnimi projekti, predvsem projekte, ki jih je
organizacija izvedla v zadnjih letih in se nanašajo na področje, ki ga pokriva razpis. Pri partnerskih oz.
konzorcijskih projektih je treba poleg prijavitelja predstaviti tudi ostale sodelujoče organizacije. Prikazati je
treba smiselnost partnerstva, zakaj so se povezale ravno te organizacije, kako se med seboj dopolnjujejo,
kako bodo prispevale k projektu ipd. Pri nekaterih razpisih je potrebno navesti tudi vodjo projekta in njegove
reference, včasih pa je treba navesti še reference drugih ključnih sodelavcev projekta.
Naslov projekta
Bodite kratki in jedrnati! Hkrati pa z naslovom nakažite bistvo projekta. Z nekaj besedami morate pritegniti
razpisno komisijo, kasneje, po odobritvi, pa tudi medije, ciljne skupine, končne uporabnike in druge
deležnike projekta.
Bodite kreativni! Naj bo izbira naslova projekta skupno delo sodelavcev. Zapišite nekaj ključnih besed, ki
opisujejo vaš projekt. Nato te besede uporabite pri oblikovanju naslova. Lahko jih oblikujete več in na koncu
izberete najboljšega.
Povzetek
Kaj napisati v povzetku, pove že sama beseda: kar ste napisali v besedilu, morate povzeti. Kljub temu da se
sliši preprosto, pa je več deset strani včasih težko povzeti v enem odstavku oz. nekaj sto besedah. Povzetek
vedno pripravite na koncu, ko je napisano vso besedilo.
Pri pisanju povzetka se držite načela, da zajamete bistvene informacije projekta. Na kratko je treba
predstaviti vse, kar je zapisano v preostalih delih prijavnice, najpomembnejši pa so cilji in rezultati,
aktivnosti, ciljne skupine in trajanje projekta.
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Opis projekta
Projekt opišete tako, da pojasnite problematiko, ki jo naslavljate, ter prikažete rešitve, ki jih boste ponudili
ciljni skupini oz. uporabnikom. Cilji, rezultati, aktivnosti in ciljne skupine so v tem delu najpomembnejši. V
poglavju Od ideje do projekta navajamo, kako jih opredeliti.
Razširjanje in koriščenje projekta
Razširjanje pomeni širjenje informacij o uspehu projekta na čim širši ravni. Za učinkovito razširjanje je
pomembno, da se že v začetku pripravi načrt, ki vključuje zakaj, kaj, kako, kdaj, za koga in kje bo potekal
proces širjenja rezultatov, tako med projektom kot po zaključku. Opišite možnosti ponavljanja in razširjanja
projekta ter njegovih rezultatov.
Koriščenje pomeni, kako se bodo rezultati projekta uporabljali oz. koristili. Financer želi videti maksimiran
potencial financiranih aktivnosti, uporabnost rezultatov tudi po zaključku projekta, in sicer ne le v
organizacijah, ki so sodelovale pri projektu, temveč tudi širše. Velika prednost je, če se rezultati lahko
prilagodijo potrebam drugih koristnikov oz. jih lahko prenesejo na druga področja ali v drugo okolje.
Trajnost projekta
Trajnost se kaže v zagotavljanju obstoja rezultatov in koristi za koristnike projekta po njegovem zaključku,
ko je dotok finančnih sredstev že prekinjen. Pri trajnosti financerje zato zanima, kaj se bo dogajalo z
rezultati projekta po njegovem zaključku. Ocenjuje se, ali se bo pozitiven izid projekta ohranjal dolgoročno
ter ali bodo rezultati imeli dolgoročen vpliv.
V prijavnici prikažete, kako bo organizacija v času projekta poskrbela za kadrovske, finančne in tehnične
pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti oz. za nadaljevanje aktivnosti, kako bodo aktivnosti financirane po
zaključku projekta, kdo jih bo izvajal in kako. Pomembno je prikazati, če bo imel projekt podporo na lokalni,
regionalni ali državni ravni po zaključku projekta, če je možen prenos lastništva projekta na lokalno
organizacijo ipd. Prav tako pojasnite, če obstaja verjetnost ponovitve ali prenosa projektnih rezultatov.
Inventivnost projekta
V tem delu utemeljite, kako predlagani projekt prinaša nove rešitve, ki presegajo obstoječo prakso na
izbranem področju. Gre za novo idejo ali reševanje problema na nov način. Bodite konkretni pri predstavljanju, katere prakse nadgrajujete in v kakšni smeri. Inventivnost pomeni tudi prenos praks iz drugih okolij in
predlogi novih pristopov pri izvajanju že uveljavljenih dejavnosti. Inventivnost lahko pojasnite s stališča
prijavitelja/partnerstva, okolja delovanja, novih dejavnosti ipd.
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OD IDEJE DO PROJEKTA
Koraki, ki jih je treba narediti na poti od ideje do oddaje projekta, so vsaj naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

iskanje prave ideje;
iskanje pravega razpisa;
analiza deležnikov;
identificiranje in motiviranje partnerjev;
analiza problematike;
določanje ciljev;
določanje rezultatov;
določanje aktivnosti;
določanje ciljnih skupin;
določanje časovnega trajanja projekta in posameznih aktivnosti;
razdelitev vlog v projektu (prijavitelj in partnerji);
določanje prihodkov in stroškov;
pisanje projekta;
pregled in oddaja projekta.

1. Iskanje prave ideje
Imate okvirno idejo za projekt? Želite reševati prepoznano problematiko? Ste prepričani, da je ideja prava?
Ne začnite pisati projektne prijave dokler ne razčlenite ideje, naredite potrebnih analiz in raziščete preteklih
podobnih projektov. Predstavite jo tudi drugim, sodelavcem ali neodvisnim, tretjim osebam, ki imajo bolj
nevtralen pogled. Pri oblikovanju oz. razvoju ideje naj sodeluje več oseb.
2. Iskanje pravega razpisa
Vsakdo s pravo idejo išče sredstva zanjo. Nevladne organizacije večinoma iščejo sredstva iz javnih razpisov,
zato je v tem koraku potrebno najti primeren razpis, na katerega bi se lahko prijavili s to idejo. Prvi in drugi
korak se v praksi velikokrat tudi zamenja, saj se na podlagi določenega razpisa lahko pride do ideje, ki se jo
nato razvija. Razpisi so objavljeni na spletnih straneh razpisovalcev, v uradnih listih in drugih medijih,
seznami odprtih razpisov pa so objavljeni tudi na različnih spletnih straneh podpornih organizacij.
3. Analiza deležnikov
Deležnik (stakeholder) je vsakdo, ki ima kakršenkoli delež pri projektu. Lahko je oseba ali organizacija, na
katero bo projekt vplival, ali pa bo ona vplivala na projekt. Analiza deležnikov je proces ugotavljanja, kdo je v
situacijo vključen in na koga ta vpliva. Zaradi doseganja rezultatov in ciljev projekta je pomembno, da vse te
osebe in organizacije predvidite in pravilno naslovite. Najprej jih morate prepoznati, nato določiti njihovo
pomembnost, moč in interes, na koncu pa izbrati najpomembnejše, med katerimi poiščete tudi projektne
partnerje. Med pomembnimi deležniki so tudi ciljne skupine, morebitni konkurenti in nasprotniki.
4. Identificiranje in motiviranje partnerjev
Priporočljivo je izbrati takšne partnerje, pri katerih smo prepoznali veliko pomembnost, torej veliko moč in
močan interes za sodelovanje pri aktivnostih, ki jih predvidevamo. Partnerji morajo imeti dejansko vlogo v
projektu, ki doprinese k učinkovitejšemu in uspešnejšemu projektu. Vključeni morajo biti že v fazo
načrtovanja, saj bodo le tako zares »posvojili« projekt in bili motivirani ob izvedbi. Imeti morajo tudi finančni
delež in primerno ovrednotene stroške za izvedbo njihovih nalog. Izogibajte se partnerjem, s katerimi ste
imeli v preteklosti slabe izkušnje in ne vključujte partnerjev v projekt le zato, ker tako zahteva razpis.
Razpisna komisija vam bo namenila točke le, če bodo imeli partnerji tudi ustrezno vlogo v projektu.
5. Analiza problematike
Preučite probleme, ki jih želite z vašim projektom reševati, in tako utemeljite potrebo po projektu. Razpisni
komisiji dokažite, da ste seznanjeni s problematiko, in svoje ugotovitve podprite z viri (analize, statistični
podatki, poročila, strategije ipd.).
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Treba je upravičiti projekt in podati naslednja pojasnila:
• pomembnost projekta oz. njegova skladnost s cilji in prednostmi razpisa;
• identifikacija zaznanih potreb in ovir ciljne skupine v ciljni državi oz. državah;
• kratka navedba rešitve, kako projekt prispeva k izpolnjevanju potreb in reševanju ovir ciljne skupine.
Problematiko lahko analizirate z več orodji, na primer možgansko nevihto ali problemskim drevesom.
Predlagamo uporabo orodja »problemsko drevo«, ki ga izdelate tako, da na sredino zapišete problem, ki
predstavlja deblo drevesa. Navzdol opredelite korenine, ki predstavljajo vzroke, navzgor pa veje, ki predstavljajo posledice izbranega problema. Tako pri vzrokih kot posledicah navedete več nivojev, torej kot drugi nivo
vzroke vzrokov in posledice posledic.
»Problemsko drevo« vsebuje negativne trditve, ki jih nato lahko preoblikujete v »drevo ciljev«, in sicer tako,
da negativne trditve spremenite v pozitivne. Tako iz vzrokov dobite rezultate, iz problema specifični cilj in iz
posledic splošni cilj.

PROBLEMSKO DREVO

DREVO CILJEV

POSLEDICE

SPLOŠNI CILJI

OSREDNJI PROBLEM

SPECIFIČNI CILJI

VZROKI

REZULTATI

Slika 2: Problemsko drevo in drevo ciljev
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6. Določanje ciljev
S preučitvijo problemov se analizira aktualno stanje oz. okoliščine. Temu pa mora slediti iskanje odgovora
na vprašanje, kako se lotiti reševanja problemov, in določitev ciljev projekta. Izdelate pregled možnih rešitev
zaznanih problemov. Določanje ciljev je najpomembnejši proces načrtovanja projekta, saj z njimi nakažete,
v kakšnem položaju želite biti po izvedenem projektu in kako bo le-ta vplival na okolje, v katerem delate.
Ločimo splošne in specifične cilje, za katere v praksi najdemo tudi druga poimenovanja. Splošni cilj je tako
tudi namen ali glavni cilj, specifični cilj pa projektni ali posebni cilj.
V razpisih EU boste v angleškem jeziku za splošne cilje zasledili izraze general objectives, overall objectives
ali goals, za specifične pa specific objectives ali project purpose.
Splošni cilj določa celosten razvoj, h kateremu bodo prispevali specifični cilji. Splošnega cilja ne bomo
dosegli z našim projektom, ampak bomo delno prispevali k njegovi uresničitvi. Združljiv mora biti z misijo
vaše organizacije in financerja, obenem pa je tudi dolgoročnejši od specifičnega.
Zapis splošnega cilja naj bo: »Prispevati k ...«.
Specifične cilje moramo ponavadi doseči s svojim delom v določenem času ali do konca projekta.
Organizacija želi s projektom pomagati določeni ciljni skupini, in sicer na določenem področju. Rešiti želi
njihov problem. Projekt ima lahko enega ali več specifičnih ciljev, vendar s številom ne pretiravajte (trije
ponavadi povsem zadostujejo). Specifičen cilj naj bo čim bolj natančno določen. V cilju navedite kazalnike, s
katerimi boste kasneje lahko izmerili, ali so bili zares doseženi. Cilji morajo biti dosegljivi, zato ne obljubljajte nemogočega in ne precenjujte svojih sposobnosti. Cilji morajo odsevati prihodnost, torej stanje, ki ga
želimo doseči.
Dobro določen cilj navadno pove:
• kaj želimo doseči,
• kako želimo to doseči in
• kdo bodo glavni koristniki (ciljna skupina).
Ali je cilj dobro določen, preverimo s preprosto metodo, ki se imenuje SMART.
Cilj mora biti:
• jasno opisan (kaj, zakaj, kdo, kje) – specific;
• merljiv – measurable;
• uresničljiv – achievable;
• realističen/pomemben – realistic/relevant;
• časovno utemeljen – time-oriented.
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Zapis specifičnega cilja naj bo: »Povečati/Izboljšati ... «.
Slabo določen cilj: Povečati stopnjo pismenosti deklet.
Dobro določen cilj: Povečati stopnjo pismenosti deklet v kraju A s 25 % na 70 %.
Cilje projekta primerjate s cilji razpisa in drugih strateških dokumentov razpisovalca, države, Evropske komisije
ali drugih. Ustreznost projekta dokazujete ravno s tem, kako podpira doseganje ciljev iz strateških dokumentov.
7. Določanje rezultatov
Poleg ciljev določite rezultate, ki jih je treba doseči, da bodo z njihovo pomočjo doseženi omenjeni cilji.
Opredelite, katere konkretne rezultate boste dosegli s projektom. Rezultati morajo biti vidni, merljivi,
dostopni in preverljivi. Uporabite številčne in kakovostne kazalnike.
Primer številčnega kazalnika: število oseb, ki se bodo udeležile usposabljanja.
Primer kakovostnega kazalnika: nivo znanja, ki ga bodo pridobili udeleženci.
Navesti in opredeliti je treba vse pričakovane rezultate, kot so na primer publikacije, spletne strani, usposabljanja, usposobljene osebe ipd. Bodite zelo specifični.
Rezultati nastajajo na treh nivojih:
• vpliv (impact): dolgoročna sprememba, ki prispeva k splošnemu cilju;
• izid (outcome): srednjeročna sprememba, ki doseže projektne cilje in vodi k splošnemu cilju;
• proizvod, izdelek, storitev (output): takojšnji rezultati izvedenih aktivnosti, ki vodijo k
srednjeročnim rezultatom, t. i. izidom.
8. Določanje aktivnosti
Vsak projekt je sestavljen iz več aktivnosti, ki se dopolnjujejo, da dosežejo rezultate in cilje. Ugotovili smo,
da je za doseganje splošnih ciljev treba doseči specifične cilje in za doseganje slednjih še rezultate. V tem
delu pa nas zanima, kakšne aktivnosti so potrebne za doseganje teh rezultatov. Vsako aktivnost je treba
poimenovati in opisati. Navesti morate vse korake, ki jih je treba izvesti, da dosežete rezultate in razložiti,
zakaj ste se odločili za izvedbo določene aktivnosti. Pomembni so načini izvedbe in metode. Navedite tudi
vlogo partnerjev in podizvajalcev posameznih aktivnosti; kje in zakaj so potrebni, kako bodo vključeni, kaj in
kako bodo doprinesli k projektu.
Ne mešajte aktivnosti z rezultati! Cilji pa naj ne bodo le drugače zapisani rezultati!
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4 NIVOJI PROJEKTA

VLOŽENA SREDSTVA

SPLOŠNI CILJ(I)

4. nivo

SPECIFIČNI / PROJEKTNI CILJI

3. nivo

REZULTATI

2. nivo

AKTIVNOSTI

1. nivo

Slika 3: 4 nivoji projekta
Primer

SPLOŠNI CILJ:

Prispevati k odpravi razlik med spoloma v izobraževanju.

SPECIFIČNI CILJ:

Povečati stopnjo pismenosti deklet v kraju A na 70 %;
kazalnik – delež deklet in fantov v šolah, % deklet, ki so pismene.

REZULTATI:

1. Starši se zavedajo pomembnosti izobrazbe deklet;
kazalnik – število družin, ki pošiljajo dekleta v šolo.
2. Šola je zgrajena, opremljena in ima učitelje;
kazalnik – delujoča šola, št. usposobljenih učiteljev.
3. Stopnja obiska deklet v šolah je povišana za 150 %;
kazalnik – stopnja povišanja obiska.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
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AKTIVNOSTI:

Ozaveščanje staršev na 10 delavnicah
Ozaveščanje staršev prek obiskov na domu
Gradnja šole
Opremljanje šole
Usposabljanje učiteljev
Zagotavljanje štipendij za nakup šolskih uniform in drugih potrebščin.

9. Določanje ciljnih skupin
Razpisovalca zanima, kdo so neposredne in posredne ciljne skupine. Ciljna skupina projekta (target group)
so organizacije ali posamezniki, na katere ima projekt neposreden vpliv in so na tak ali drugačen način
vključeni v izvedbeno fazo projekta. Način vključevanja je odvisen od vsebine projekta oz. njegovih ciljev,
najpogosteje pa so vključeni prek dogodkov, usposabljanj, terapij ali svetovanj, kampanj, analiz, študij in
drugih iniciativ. Najpomembnejše je, da so predstavniki ciljne skupine neposredno vključeni, da imajo
koristi od projekta ter da so koristi merljive in otipljive. Neposredne ciljne skupine so neposredni koristniki
aktivnosti, torej tisti, ki so vključeni v projekt. Predstavniki posrednih ciljnih skupin pa so tisti, ki bodo čutili
vpliv, ki ga bo imel projekt na neposredne ciljne skupine, kot na primer sodelavci udeležencev usposabljanj
ali otroci staršev, ki so se udeležili starševskih delavnic.
Ciljno skupino morate opredeliti čim bolj natančno, z različnimi karakteristikami: po spolu, izobrazbi,
bivališču, poklicu, narodnosti ipd. Navesti je treba tudi število posameznih oseb in organizacij.
Pri opisu pričakovanega vpliva na ciljne skupine in uporabnike navedite, kako bo projekt izboljšal njihov položaj.
Primer ciljne skupine: xy deklet v kraju A, ki niso vključena v izobraževanje.
10. Določanje časovnega trajanja projekta in posameznih aktivnosti
Navesti moramo trajanje projekta, torej koliko mesecev, od kdaj do kdaj, in obenem tudi časovno zaporedje
izvajanja aktivnosti. Časovni oz. terminski načrt poteka projekta je najbolje prikazati z Ganttovim
diagramom, ki omogoča preprost in hiter nadzor nad projektnimi aktivnostmi, njihovo časovno razporeditvijo in soodvisnostjo. Diagram omogoča enostaven grafični prikaz aktivnosti, ki vključuje čas, zaporedje
aktivnosti in trajanje vsake aktivnosti.
Diagram je preprosto narediti. Aktivnosti se razčlenijo in navedejo vsaka v svojo vrstico, v prvi stolpec
diagrama. Ujemati se morajo z aktivnostmi, ki so navedene v delu prijavnice, namenjenemu opisu
aktivnosti. V prvo vrstico se navede časovno enoto, ponavadi mesece. Če projekt traja več mesecev, lahko
napišete samo prvi in zadnji mesec z besedo, ostale pa zaporedno oštevilčite. Nato morate za vsako
aktivnost označiti njeno trajanje. To naredite tako, da potemnite ali obarvate celice v vrstici, kjer je navedena aktivnost, in pod meseci, v katerih ko bo aktivnost trajala. Če gre za partnerski projekt, se lahko v
zadnji stolpec doda še izvajalca posamezne aktivnosti.
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Leto 1
Aktivnost / mesec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Izvajalec

Ozaveščanje staršev

Prijavitelj

Gradnja šole

Partner 1

Opremljanje šole

Partner 1

Usposabljanje učiteljev

Prijavitelj

itd.
Slika 4: Primer Ganttovega diagrama

11. Razdelitev vlog v projektu (prijavitelj in partnerji)
Vloge v projektu se porazdelijo med prijavitelja in partnerje ter znotraj teh organizacij med posamezne
zaposlene. Govorimo o določitvi razmerij, odgovornosti, pooblastil in pravic vseh sodelujočih. Vsakdo mora
vedeti, kaj bo njegova vloga v projektu. Vloge je treba razdeliti preudarno, glede na kapacitete in znanja, saj
le tako projektno partnerstvo dobi smisel. Ena pomembnejših vlog v projektu je vodja projekta, ki bdi nad
celotno izvedbo projekta in skrbi za njegovo uspešno izvedbo – da projekt doseže cilje, da ne preseže
predvidenih financ in da se zaključi v roku, obenem pa, da so ciljne skupine in drugi deležniki zares dosegli
največjo korist.
12. Določanje prihodkov in stroškov
Prihodke in stroške opredelite v finančnem načrtu. Ključna vprašanja so, koliko denarja boste porabili in od
kod boste prejeli denar. V prihodkovnem delu navedete, koliko sredstev zahtevate od razpisovalca (bodite
pozorni na najnižje in najvišje zneske, ki so določeni v razpisu) in koliko jih že imate zagotovljenih ali jih
pričakujete iz drugih virov (dotacije, donacije, sponzorstva, lastna sredstva, članarine ...). V odhodkovnem
delu podrobno navedete vse stroške, ki jih boste imeli z izvedbo (zaposleni, oprema, storitve, proizvodi …), ki
so v neposredni povezavi s projektom. Ta del predstavlja vrednost vseh vaših projektnih aktivnosti, zato je
bistveno, da veste, kaj boste v projektu storili, torej katere aktivnosti boste izvajali in kaj vse boste
potrebovali za njihovo izvedbo. Dokler nimate podrobnega vsebinskega načrta, je težko pripraviti finančni
načrt – na primer zneska predavanj in potnih stroškov predavateljev ne morete izračunati, dokler ne veste,
koliko delavnic boste izvedli, koliko časa bodo trajale in kje natančno jih boste izvedli.

18

Priprava finančnega načrta pri prijavi na razpise mora biti v skladu s pravili razpisa, smiselno pa je
upoštevati tudi dobre prakse in izkušnje drugih. Razpisovalec bo odobril vaš projekt na podlagi prikazanih
podatkov v prijavi in v pogodbo bodo vključeni zneski, ki ste jih vi predlagali. Ko je pogodba o sofinanciranju
podpisana, pa je zelo težko spreminjati že odobren finančni načrt. Zato naj bo ta načrt že od samega
začetka natančen in realen.
Stroški zaposlenih so večinoma upravičeni, in sicer tako stroški vodje projekta kot drugih sodelavcev
(stroški dela pri vodenju in evalvaciji, organizacija partnerskih sestankov, računovodstvo, koordinacija
aktivnosti, vodenje usposabljanj ...). Podrobno opredelite višino teh stroškov, saj so posebno pri mednarodnih
projektih lahko kar visoki, razlikujejo pa se tudi urne postavke zaposlenih v različnih partnerskih organizacijah.
Finančni načrt ima lahko precejšen delež pri ocenjevanju projekta. Če stremite k maksimalnemu številu
točk, morajo biti stroški ustrezno navedeni, natančno razdelani in ovrednoteni. Ocenjevalce morate
prepričati v stroškovno učinkovitost in gospodarnost. Stroški morajo biti utemeljeni glede na vsebino
projekta. Upoštevani morajo biti razpisni pogoji, in sicer omejitve vrednosti projekta, določila glede
upravičenih in neupravičenih stroškov in podobno.
13. Pisanje projekta
Pisanje projekta pride na vrsto, ko razvijete idejo, naredite vse potrebne korake opisane zgoraj in tako
pridobite vse potrebne informacije za izpolnjevanje prijavnice in drugih razpisnih obrazcev. Sledite navodilom, ki vas usmerjajo z vprašanji in pojasnili, kaj vse želijo v posameznem delu prijavnice prebrati. Ne
podajajte splošnih odgovorov in ne opisujte na dolgo in široko. Držite se omejitev glede dolžine odgovorov in
odgovarjajte točno to, po čemer vas sprašujejo. Če nečesa ne boste izpolnili oz. ne boste razumljivo zapisali,
vam tega dela ne bodo mogli oceniti oz. ga bodo ocenili z manj točkami.
14. Pregled in oddaja projekta
Večkrat preberite projekt pred oddajo. Delite ga z vašimi sodelavci in partnerji. Naj ga komentirajo,
nadgradijo, izboljšajo. Koristno je, da projekt v celoti pregleda še nekdo, ki pri pripravi ni sodeloval, saj vam
lahko poda svoje pomisleke, vprašanja, komentarje in priporočila za izboljšave. Vsekakor mora pred oddajo
projekt prebrati in s podpisom potrditi še odgovorna oseba prijavitelja.
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Teorija spremembe
Pri načrtovanju oz. razvijanju projekta lahko uporabite različna orodja, ki vam bodo v pomoč. Nekatere smo
do sedaj že predstavili, v tem delu pa vam želimo predstaviti preprost koncept oz. miselni okvir, ki ga večina
ljudi uporablja v svojih življenjih. Teorija spremembe (Theory of Change) naslavlja predpostavke o tem, kaj
želite ali pričakujete, da se bo zgodilo, in testira te predpostavke z namenom, da ugotovite, če držijo. S
pomočjo tega koncepta lahko organizacija načrtuje potrebne korake, ki vodijo k želeni družbeni spremembi.
Orodje je primerno za vse organizacije, ki razvijate in ponujate programe, projekte in produkte, ki ustvarjajo
pozitivni družbeni učinek.
Teorija spremembe je največkrat predstavljena v obliki diagrama. V prvem koraku morate premisliti, kaj
želite doseči, kakšne ovire lahko predvidite in kakšna dokazila imate v podporo vašim predpostavkam. Pri
oblikovanju teorije spremembe je treba vključiti vse oz. čim več tistih, ki bodo vključeni v realizacijo
spremembe.
Določiti morate cilje projekta in vaš končni cilj, namen projekta. S tem opišete spremembo, ki jo želite videti
pri ciljnih skupinah oz. uporabnikih. Šlo naj bi za dolgoročno spremembo, pomembno za izbrane uporabnike
in realistično za izvedbo. Sedaj premislite o ovirah na poti do končnega cilja, hkrati pa tudi, kako lahko vaš
projekt doseže ta cilj.
Odločiti se morate, kateri so najboljši načini in metode za doseganje cilja. Ali imate morda kakšno potrditev,
izkušnje, da so ti načini in metode učinkoviti in uspešni v podobnem kontekstu? Kakšne rezultate želite doseči?
Kakšna bo specifična sprememba, ki bo nastala kot neposreden rezultat projekta? So morda tudi drugi, ki
izvajajo podobne dejavnosti? Jih je morda smiselno vključiti kot partnerje ali graditi na njihovih izkušnjah?
Kaj bodo takojšnji rezultati vašega projekta – proizvodi in storitve (outputs)? Kako se povezujejo v smeri
doseganja srednjeročnega rezultata/spremembe – izida (outcome)? Izberite tiste proizvode in storitve, ki so
potrebni za dosego izida.
Razmislite, kakšne aktivnosti boste morali izvesti v podporo doseganju takojšnjih rezultatov – proizvodov in
storitev. Hkrati opredelite, kakšni vložki (sredstva) bodo potrebni za izvedbo aktivnosti.
Če za vaše načine oz. načrtovane metode dela ni dokazov o učinkovitosti in uspešnosti, kako veste, da bodo
delovali? Dobro opišite, kako en nivo izvedbe vpliva na doseganje naslednjega in tako potrdite domnevo, da
boste na ta način dosegli spremembo oz. končni cilj, ki ste si ga zastavili.
Razmislite tudi o okolju, v katerem boste izvajali projekt. Kateri notranji in zunanji dejavniki morajo biti
zagotovljeni na vsakem nivoju procesa spremembe? Kako se boste spopadli z zunanjimi dejavniki, ki so
izven vaše kontrole?
Ne pozabite določiti kazalnikov za vrednotenje projekta oz. oceno teorije spremembe.
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Slika 5: Teorija spremembe
Vir: https://www.ukaiddirect.org/about/fund-priorities/
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PREGLED IN OCENJEVANJE PROJEKTOV
Merila za ocenjevanje
Merila za ocenjevanje so zelo koristen del razpisne dokumentacije in morajo biti vodilo vsakemu, ki pripravlja projektno prijavo, vsekakor pa je nujno vsaj ob koncu pisanja projekta preveriti, če ste zadostili vsemu,
kar razpisovalci ocenjujejo oz. če bi lahko morda kaj natančneje pojasnili ali utemeljili, da bi dobili več točk.
Na podlagi meril lahko vnaprej sami izračunate okviren uspeh svoje projektne prijave ali pa daste projekt
pred oddajo v pregled nekomu, ki ni tako subjektiven kot vi, saj vam bo tako namenil realne točke in vam
dal priporočila, kaj dopolniti, da bi prejeli več točk.
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Slika 6: Primer meril za ocenjevanje
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Slika 7: Primer komentarja ocene razpisne komisije za projektno prijavo na razpis

PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE nevladnih organizacij
s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
Nevladnim organizacijam priporočamo sprotno spremljanje razpisov na spletnih portalih, ki objavljajo
aktualne razpise. Eden od takšnih je https://www2.fundsforngos.org, ki objavlja razpise z vsega sveta, in
sicer tako razpise javnih kot zasebnih inštitucij, Evropske komisije, veleposlaništev, fundacij itd.
Slovenske nevladne organizacije smo žal le redko med prejemniki sredstev z razpisov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči oz. smo večinoma soudeležene pri projektu le v vlogi
partnerja, redko prijavitelja. Razlog za to vidimo predvsem v višini sredstev, ki jih posamezni razpisi namenjajo za projekt, saj gre trend v smer podpiranja manj projektov večjih vrednosti. To pa pomeni, da so manjše
nevladne organizacije prikrajšane, saj z nizkim letnim proračunom ne morejo dokazati, da so sposobne za
izvedbo večjega projekta. Zato je za slovenske nevladne organizacije, ki so večinoma majhne, pomembno,
da se priključujejo konzorcijem, v katerih sodelujejo večje organizacije oz. so prijavitelji večje organizacije z
visokim proračunom in veliko referencami.
Na voljo so sicer tudi razpisi, na katerih lahko kandidirajo tudi manjše organizacije, saj podpirajo projekte
manjših vrednosti. Spodbujamo k prijavi na takšne razpise. Večinoma so tudi manj zahtevni, tako kar se tiče
same prijavnice in druge dokumentacije kot poročanja.
Priporočamo, da priložnosti financiranja gledate široko, na primer da prepoznate možnost za prijavo tudi, če
organizacije iz Slovenije niso med upravičenimi prijavitelji, so pa med upravičenimi prijavitelji organizacije iz
partnerske države, v kateri delujete. V tem primeru se lahko prijavi organizacija, s katero sodelujete v
partnerski državi, vaša organizacija pa je lahko na primer partner ali podizvajalec v projektu.
Zanimive so lahko tudi priložnosti za financiranje projektov znotraj obstoječih, že financiranih projektov, t. i.
sub-grants. Tudi v tem primeru gre navadno za zneske manjših vrednosti.
Ker so slovenske organizacije precej dobro seznanjene z razpisi in pozivi Ministrstva RS za zunanje zadeve,
jih v tem priročniku ne izpostavljamo posebej. Vse informacije o financiranju ministrstva so objavljene na
njihovi spletni strani http://www.mzz.gov.si, predvsem pod razdelkom Mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarna pomoč.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj programov, ki so na voljo nevladnim organizacijam, priporočamo pa vam,
da se seznanite tudi z drugimi, ki so predstavljeni na spletnih straneh, ki jih navajamo v virih na koncu priročnika.
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Instrument za razvojno sodelovanje
Poglavitni cilj sodelovanja je zmanjšanje in, dolgoročno, odprava revščine. Pomoč se izvaja z:
• geografskimi programi;
• tematskimi programi;
• vseafriškim programom.
Geografski programi temeljijo na področjih sodelovanja:
• človekove pravice, demokracija in dobro upravljanje;
• vključujoča in trajnostna rast za človekov razvoj;
• druga področja, pomembna za razvoj, kot so migracije in azil, povezava med humanitarno pomočjo
in razvojnim sodelovanjem, odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof ter razvoj in varnost,
vključno s preprečevanjem konfliktov.
»Svetovne javne dobrine in izzivi« je tematski program, ki je namenjen krepitvi sodelovanja, izmenjavi znanja
in izkušenj ter zmogljivosti v partnerskih državah, da bi prispevali k izkoreninjenju revščine, socialni koheziji
in trajnostnemu razvoju.
»Organizacije civilne družbe in lokalni organi« je tematski program, ki je namenjen krepitvi organizacij civilne
družbe in lokalnih organov v partnerskih državah ter v EU, državah kandidatkah in morebitnih državah
kandidatkah za članstvo. Namen programa je spodbujati okolje, ki omogoča sodelovanje državljanov ter
ukrepanje in sodelovanje civilne družbe, izmenjavo znanja in izkušenj ter zmogljivosti organizacij civilne
družbe in lokalnih organov v partnerskih državah v podporo mednarodno dogovorjenim razvojnim ciljem.
Del tega programa je tudi program DEAR – Development Education and Awareness-Raising. Ki je namenjen
obveščanju državljanov EU o razvojnih vprašanjih, pridobivanju večje javne podpore ukrepom proti revščini
ter preskrbi državljanov z orodji, ki omogočajo njihov kritičen angažma pri razvojnih vprašanjih in spodbujajo
nove ideje in spremembo odnosa do teh vprašanj.
Vseafriški program podpira cilje in splošna načela strateškega partnerstva med EU in Afriko. Spodbuja
načeli partnerstva, osredotočenega na ljudi, in obravnavanja Afrike kot celote ter usklajenost med regionalno ravnjo in ravnjo celine. Osredotoča se na nadregionalne, celinske ali globalne dejavnosti v Afriki in
skupaj z njo ter bo podpiral skupne pobude Afrike in EU v svetovnem okviru.
Več: https://ec.europa.eu/europeaid/node/7432.
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EIDHR, Instrument financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu
Splošni cilji tega programa Generalnega direktorata Evropske komisije za razvoj in sodelovanje EuropeAid so:
• podpora, razvoj in utrjevanje demokracije v tretjih državah s spodbujanjem participativne in
predstavniške demokracije, krepitev celotnega demokratičnega cikla, zlasti z dejavnejšo vlogo
civilne družbe v tem ciklu, in krepitev pravne države ter izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov,
zlasti z misijami za opazovanje volitev, ki jih izvaja EU;
• spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v Splošni
deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah in drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic, ter krepitev njihovega varstva, spodbujanja, izvajanja in spremljanja,
zlasti s podporo zadevnim organizacijam civilne družbe, zagovornikom človekovih pravic in žrtvam
zatiranja in zlorab;
EIDHR ima več načinov financiranja:
• globalni razpisi, ki vključujejo vse cilje EIDHR;
• razpisi po državah, ki so specifični za posamezno državo (Country Based Support Schemes);
• neposredna podpora zagovornikom človekovih pravic prek t. i. small grants.
Več: http://www.eidhr.eu/.

IPA II, Instrument za predpristopno pomoč
Instrument Generalnega direktorata Evropske komisije za razvoj in sodelovanje EuropeAid je namenjen
podpori upravičenkam (Albanija, Bosna in Hercegovina, Islandija, Kosovo, Črna gora, Srbija, Turčija,
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) pri sprejemanju in izvajanju političnih, institucionalnih,
pravnih, upravnih, socialnih in gospodarskih reform, ki jih te upravičenke potrebujejo za spoštovanje vrednot
EU ter postopno usklajevanje s pravili, standardi, politikami in praksami EU, da bi postale njene članice.
Pomoč v glavnem zadeva naslednja področja politike:
• reforme v pripravah na članstvo v EU in s tem povezana vzpostavitev institucij in krepitev zmogljivosti;
• družbeno-gospodarski in regionalni razvoj;
• zaposlovanje, socialne politike, izobraževanje, spodbujanje enakosti spolov in razvoj človeških virov;
• kmetijstvo in razvoj podeželja;
• regionalno in teritorialno sodelovanje.
Več: http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm.
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Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP)
Instrument Službe za instrumente zunanje politike (FPI) zagotavlja neposredno podporo zunanjim politikam
Unije, pri čemer povečuje učinkovitost in usklajenost ukrepov EU na področjih odzivanja na krize,
preprečevanja konfliktov, vzpostavljanja miru in pripravljenosti na krize, pa tudi pri obravnavi globalnih in
nadregionalnih groženj.
EU izvaja ukrepe razvojnega sodelovanja ter ukrepe finančnega, gospodarskega in tehničnega sodelovanja
s tretjimi državami, regionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter drugimi državnimi akterji in akterji
civilne družbe.
Vrste pomoči:
• pomoč v odziv na razmere med krizo ali ob njenem nastanku za preprečevanje konfliktov;
• pomoč za preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in pripravljenost na krize;
• pomoč pri odzivanju na globalne in nadregionalne ter nove grožnje.
Več: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm.

Evropski instrument sosedstva (ENI)
Namen instrumenta Generalnega direktorata Evropske komisije za razvoj in sodelovanje EuropeAid je, da bi
se še bolj približali območju skupne blaginje in dobrega sosedstva, ki vključuje EU ter partnerske države:
Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Republika
Moldavija, Maroko, Zasedeno palestinsko ozemlje, Sirija, Tunizija, Ukrajina.
Glavni cilj podpore je spodbujanje poglobljenega političnega sodelovanja, trdne in trajnostne demokracije,
postopnega gospodarskega povezovanja in močnejšega partnerstva z družbami med EU in partnerskimi
državami, zlasti pa izvajanje sporazumov o partnerstvu in sodelovanju, pridružitvenih sporazumov, drugih
obstoječih ali prihodnjih sporazumov ter skupno dogovorjenih akcijskih načrtov ali enakovrednih dokumentov.
Podpora se načrtuje v:
• dvostranskih programih, ki zajemajo podporo EU eni partnerski državi;
• večdržavnih programih, ki obravnavajo izzive, skupne vsem ali več partnerskim državam, temeljijo
na prednostnih nalogah vzhodnega partnerstva in južne dimenzije evropske sosedske politike ter
upoštevajo delo, opravljeno v okviru Unije za Sredozemlje ter regionalnega in podregionalnega
sodelovanja, predvsem med dvema ali več partnerskimi državami, pa tudi v okviru severne
dimenzije in sinergije Črnega morja. To lahko vključuje Rusko federacijo;
• programih čezmejnega sodelovanja, ki obravnavajo sodelovanje med eno ali več držav članic na
eni strani ter eno ali več partnerskih držav in/ali Rusko federacijo na drugi strani, izvajajo pa se na
njihovem skupnem delu zunanje meje Unije.
Več: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/enpi_en.htm.
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Evropski razvojni sklad (EDF)
Evropski razvojni sklad Generalnega direktorata Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj
(DEVCO) je glavni instrument pomoči EU pri sodelovanju v razvoju afriških, karibskih in pacifiških držav
(AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (PTOM). Sklad podpira ukrepe v državah in ozemljih v razvoju, da bi
spodbudili gospodarski, družbeni in človeški razvoj ter regionalno sodelovanje.
Razpise, ki jih upravlja Evropska komisija, najdete na spletni strani Generalnega direktorata za razvoj in
sodelovanje – EuropeAid. Vse druge informacije, vključno s programskimi in finančnimi dokumenti, pa na
spletni strani Generalnega direktorata Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj – DEVCO.
V praktičnem vodniku PRAG, ki ga je objavil DEVCO, so pojasnjeni postopki javnih naročil za celotno zunanje
delovanje EU, ki je financirano iz proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada.
Več: https://ec.europa.eu/europeaid/node/1079.

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
Splošni cilj sklada Evropske komisije (DG HOME) je prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov
ter izvajanju, krepitvi in razvoju skupne politike na področju azila, subsidiarne zaščite in začasne zaščite ter
skupne politike priseljevanja, pri tem pa dosledno upoštevati pravice in načela iz Listine Evropske unije o
temeljnih pravicah.
Sklad v okviru splošnega cilja prispeva k naslednjim skupnim posebnim ciljem:
• okrepiti in razviti vse vidike skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z njegovo zunanjo
razsežnostjo;
• podpirati zakonite migracije v države članice, v skladu z njihovimi ekonomskimi in socialnimi
potrebami, kot so potrebe trga dela, ob čemer se ščiti integriteta sistemov priseljevanja držav
članic, ter spodbujati učinkovito vključevanje državljanov tretjih držav;
• izboljšati poštene in učinkovite strategije vračanja v državah članicah, ki prispevajo k boju proti
nezakonitemu priseljevanju, s poudarkom na trajnosti vračanja in dejanskem ponovnem sprejemu
v državah izvora in tranzita;
• okrepiti solidarnost in delitev odgovornosti med državami članicami, zlasti v pomoč tistim, ki jih
migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, tudi s praktičnim sodelovanjem.
Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje upravlja Ministrstvo za notranje zadeve in
obsega tri ključne posebne cilje: »Azil«, »Vključevanje/zakonite migracije« in »Vračanje«.
Več: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migrationintegration-fund/index_en.htm,
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_
sklad_za_azil_migracije_in_vkljucevanje_2014_2020/.
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Program za pravice, enakost in državljanstvo
Program Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je naslednik treh
programov iz prejšnje finančne perspektive: (1) Programa za temeljne pravice in državljanstvo, (2) Programa
Daphne III in (3) oddelkov »Nediskriminacija in različnost« in »Enakost spolov« Programa za zaposlovanje in
socialno solidarnost (PROGRESS).
Cilji programa:
• spodbujati dejansko uresničevanje načela nediskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere
ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter spoštovati načelo nediskriminacije;
• preprečevati in zatirati rasizem, ksenofobijo, homofobijo in druge oblike nestrpnosti;
• spodbujati in varovati pravice invalidov;
• spodbujati enakost žensk in moških ter pospeševati vsesplošno upoštevanje enakosti spolov;
• preprečevati in zatirati vse oblike nasilja nad otroki, mladimi in ženskami, pa tudi nasilje nad
drugimi ogroženimi skupinami, zlasti tistimi, ki jim preti nasilje v intimnih razmerjih, ščititi žrtve
tovrstnega nasilja;
• spodbujati in varovati pravice otroka;
• prispevati k zagotavljanju najvišje ravni varstva zasebnosti in osebnih podatkov;
• spodbujati in izboljšati uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz državljanstva EU;
• pomagati posameznikom v vlogi potrošnikov ali podjetij na notranjem trgu, da bodo lahko uveljavljali svoje pravice, ki izhajajo iz prava EU, ob upoštevanju projektov, ki se financirajo v okviru
programa varstva potrošnikov.
Več: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm.

Erasmus+
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo izvaja program Erasmus+, ki ponuja
številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.
Na področju izobraževanja in usposabljanja ter mladine program zasleduje uresničevanje svojih ciljev z
naslednjimi vrstami ukrepov:
• učna mobilnost posameznikov;
• sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks;
• podpora za reformo politik.
V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014–2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja,
usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.
Več: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/, https://www.cmepius.si/o-nas/programi/erasmus/,
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/.
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Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč
Cilj pobude Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je
prispevati h krepitvi zmogljivosti EU za zagotavljanje humanitarne pomoči glede na potrebe zaradi ohranjanja življenj, preprečevanja in lajšanja človeškega trpljenja in ohranjanja človeškega dostojanstva ter za
krepitev zmogljivosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive za učinke nesreč ali so jih
prizadele nesreče, zlasti s pripravljenostjo na nesreče, zmanjševanjem tveganja zaradi nesreč ter s krepitvijo povezave med ukrepi pomoči, obnove in razvoja.
Več: http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers.

Evropa za državljane
Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU.
Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s
tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s
pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno
evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.
Več: https://www.cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane/.

UK Aid Direct
Cilj programa je podpreti civilno družbo, majhne in srednje organizacije s sedežem v Združenem kraljestvu
ali drugod, pri iskanju rešitev za dosego trajnostnega zmanjšanja revščine, trajnostnih ciljev razvoja in
razvojnih prioritet Združenega kraljestva. Program je usmerjen predvsem v podporo najbolj ranljivih in
marginaliziranih, predvsem deklet in žensk.
Več: https://www.ukaiddirect.org.
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PRIMERI PROJEKTOV, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije
Program: Evropa za državljane
Projekt: Državljani govorijo
Inštitut za afriške študije je sodeloval pri mednarodnem projektu Državljani govorijo (The Citizens are Speaking).
Cilj projekta je bil povezati državljane EU v aktualni tematiki priseljevanja ter preko tega spodbujati participacijo
državljanov na ravni EU. Projekt je naslavljal vrzel med politiko vključevanja EU, vključno z rastjo ksenofobije, ki
se je povišala v zadnjih letih, in promocijo priložnosti za medkulturno vključevanje in prostovoljstvo.
Več: http://www.africanstudy.org/drzavljani-govorijo/.
Program: AMIF
Projekt: MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela
Mirovni inštitut sodeluje pri projektu, katerega splošni cilj je olajšati dostop do dela migrantom in spodbuditi
njihovo integracijo na delovnem mestu. Prvič, cilj projekta je povečati zmogljivosti migrantov s spodbujanjem njihovih sposobnosti za iskanje in ohranjanje zaposlitve. Drugič, projekt se zavzema za povečanje
zmogljivosti delodajalcev in drugih zainteresiranih strani: s povečanjem njihovega znanja za boljše upravljanje z raznolikostjo, z izpodbijanjem obstoječih prepričanj in z ustvarjanjem spodbud za uvedbo boljših
praks vključevanja in izmenjavo izkušenj.
Več: http://www.mirovni-institut.si/projekti/migrascope-siritev-obsega-integracije-migrantk-in-migrantovna-trga-dela/.
Program: DEAR
Projekt: SAME World - Sustainaibility, Awareness, Mobilization, Environment in the Global
Education for the Eyd 2015
Društvo Humanitas sodeluje pri projektu, pri katerem si s partnerji projekta, številnimi evropskimi in
neevropskimi nevladnimi organizacijami ter izobraževalnimi institucijami, prizadevajo za dvig osveščenosti
učencev, dijakov in učiteljev o soodvisnosti med Evropo in državami globalnega Juga s poudarkom na
okoljski pravičnosti in sprejetjem trajnostnega načina življenja, ki vsakomur zagotavlja dostojno življenje. V
projektu so izpostavili predvsem dve pomembni in aktualni temi: podnebne spremembe in stisko okoljskih
beguncev, naslovili pa so ju prek delavnic za osnovnošolce in srednješolce, tečajev za učitelje in druge
multiplikatorje, gledaliških predstav, spletne igre vlog, on-line observatorija proti okoljski nepravičnosti ipd.
Več: http://www.humanitas.si/?subpageid=89.
Program: Erasmus+ EVS
Projekt: Delight in Global Cousine
Zavod Global je izvedel enoletni projekt v Ljubljani. Gostili so tri prostovoljce iz Španije, Madžarske in
Hrvaške, ki so se imeli priložnost vključiti v delo zavoda, predvsem v restavraciji Skuhna, ki zaposluje
migrante in zbližuje ljudi različnih kultur, ter pri aktivnostih Globalna lutka. Prostovoljci so spoznali delo v
mednarodnem, medkulturnem okolju ter razvili stara in pridobili nova znanja in sposobnosti.
Več: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.
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