
Projekt "Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu - Projekt
predsedovanja EU 2020-2022" financira Evropska Unija in ga
izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih
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Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Predstavitev razpisa platforme SLOGA za 
NVO

Predviden potek dogodka:

10.00 – 10.20: Kratka predstavitev razpisa, vsebinske prijave in      

finančnega načrta, kriteriji izbora

10.20 – 10.30: Predstavitev pričakovanj glede doseganja  

ozaveščevalnega učinka 

10.30:  Vprašanja

Sloga, 23.4.2021
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Okvir projekta / razpisa:

Projekt platform razvojnih NVO v državah predsedujoče trojke, to je

Nemčije, Portugalske in Slovenije, za ozaveščanje javnost.

Namen projekta platforme Sloga: krepiti podporo javnosti EU

Namen aktualnega razpisa za inovativne pilotne projekte NVO: na 

področju ozaveščanja javnosti (s poudarkom na mladih) posebno 

pozornost nameniti odpravi neenakosti, podnebnih spremembah, 

pomenu uradne razvojne pomoči (ODA), implementaciji Agende 2030, 

izboljšanju mehanizmov za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) 

in globalnemu učenju.
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Pogoji za prijavo na razpis:

a. izpolnjuje pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali so 
humanitarne organizacije; 

b. ima izkušnje in referenčne aktivnosti na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, globalnega učenja ali mednarodne 
humanitarne pomoči; 

c. je neposredno odgovorna za pripravo in izvedbo v projektu načrtovanih 
aktivnosti.

NVO lahko prijavi največ 1 (en) projekt.

Obdobje izvajanja projektov: od podpisa pogodbe do 17.12.2021

Zaključno poročilo o izvedbi projekta z vsemi dokazili do najkasneje 
14.1.2022.
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Finančni okvir:

Predlog finančne konstrukcije projekta, ki bo vseboval neupravičene 

stroške, ne bo mogoče oceniti. 

Delež sofinanciranja Sloge ne sme presegati 8.000,00 €, slednje pa ne 

sme predstavljati več kot 95% „finančne vrednosti“ projekta.

Delež sofinanciranja najmanj 5 %. 

In-kind prispevek

Stroški za človeške vire ne smejo presegati 50 % vrednosti projekta.
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Kriteriji izbire projektov:

Stopnja inovativnega potenciala na področju ozaveščanja javnosti glede 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in 

humanitarne pomoči; 

Relevantnost projektnega predloga za projekt predsedovanje Platforme 

SLOGA in prioritete RS tekom predsedovanja RS Svetu EU; 

Relevantnost projekta za nadaljnji razvoj področja MRS, GU in MHP na 

nacionalni ravni po koncu predsedovanja RS; 

Stroškovna učinkovitost; 

Reference na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, 

globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči
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Rok za prijavo projektov je 7. maj 2021.

PROSIMO, da posameznih dokumentov, ki so sestavni 

del popolne prijave, NE pošiljate v ločenih 

elektronskih sporočilih, temveč v istem elektronskem 

sporočilu

Dodatne informacije na marjan.huc@sloga-

platform.org. 

mailto:marjan.huc@sloga-platform.org

