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RAZPIS ZA ZBIRANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV
I. UVOD
Triletni projekt »Trajnostna Evropa za vse«, financiran iz programa za izobraževanje in ozaveščanje o
razvoju DEAR (Development Education and Awareness Raising programme) Generalnega direktorata
za razvoj in sodelovanje pri Evropski komisiji, združuje strokovno znanje in izkušnje 25 partnerjev iz 14 držav
EU, EU in svetovnih mrež. Projekt je odziv na potrebo po smiselnem, participativnem in zakonitem
izvajanju Agende 2030 ter potrebo po globalnih, celovitih in celostnih ukrepih z globalnim pristopom na
lokalni ravni. Cilj projekta je spodbuditi drzno izvajanje Agende 2030 s strani EU in v njej, ter od EU in
evropskih vlad zahtevati odgovornost in ambicioznost pri njenem izvajanju. Ob krepitvi evropske
koalicije za spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja SDG Watch Europe in spodbujanju ter
podpiranju nacionalnih večsektorskih civilno-družbenih koalicij, krepitvi sodelovanja in zmogljivosti
nacionalnih ter lokalnih organizacij civilne družbe in spodbujanju evropskih ter nacionalnih politik in
kampanj osveščanja želimo znatno povečati ozaveščenost državljanov EU in oblikovalcev politik o
njihovih vlogah in odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne načine
življenja ter razvijanju in spodbujanju usklajenih politik. S spodbujanjem vključevanja in sodelovanja vseh
sektorjev civilne družbe želimo zagotoviti, da je trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, s
čimer se zagotovi, da nihče ne bo spregledan.
Glede na zgoraj navedeno je eden od ključnih elementov projekta zagotavljanje sredstev
(nepovratnih sredstev) lokalnim skupinam, aktivističnim organizacijam in drugim civilno-družbenim
organizacijam, ki delujejo na lokalni ravni, z namenom krepitve njihovih kapacitet in spodbujanja
izmenjave znanja o izvajanju ciljev, spremljanja uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in
osveščanja o izjemnem pomenu teh ciljev za vsakega državljana EU ter njihovi vlogi pri uresničevanju
Agende 2030.

V Sloveniji projekt »Trajnostna Evropa za vse« izvaja Zavod Povod.

Projekt se loteva vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja, pri čemer prek različnih evropskih, nacionalnih in
lokalnih aktivnosti spodbuja premislek o njihovi medsebojni povezanosti in odvisnosti, s posebnim
poudarkom na tematskih kampanjah proti neenakost, za trajnostno oskrbo s prehrano in kmetijstvo ter
za trajnostno porabo in proizvodnjo, ki se prepletajo s presečnimi temami spola, migracij in podnebnih
sprememb.
Za več informacij o kampanjah in projektih obiščite: www.makeeuropesustainableforall.org

II. CILJI, CILJNE SKUPINE, PRIČAKOVANI REZULTATI IN PREDNOSTNE TEME
Cilj dodeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja na lokalni ravni in vključevanje
lokalnega prebivalstvo v spodbujanje lokalnih akterjev in oblasti k zavezam ter praktičnim ukrepom za
izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.

Prejemniki sredstev morajo s svojimi kampanjami naslavljati tako formalne kot neformalne lokalne
skupine (in tako pomnoževati učinek krepitve zmogljivosti in osveščanja) in prebivalce, vključno s
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šolami in študenti, in jih osveščati o ciljih trajnostnega razvoja ter o vsakodnevnih življenjskih izbirah.
To bo prispevali k pričakovanim rezultatom:
- večji ozaveščenosti in vključevanju prebivalcev v promocijo Agende 2030, zlasti v zvezi s
prednostnimi temami projekta, ki spodbujajo prehod na bolj trajnostne načine življenja in vedenja,
- krepitvi in/ali ustvarjanju prostora za izmenjavo znanja in izkušenj s področja izvajanja in
spremljanja izvajanja ciljev trajnostnega razvoja, zlasti na lokalni ravni,
- krepitvi zavezništev deležnikov, ki delujejo na področju promocije Agende 2030 na lokalni ravni,
Prednostne teme:
Lokalne dejavnosti prejemnikov sredstev bodo prispevale k vseevropski kampanji proti neenakosti, za
trajnostno oskrbo s hrano in kmetijstvo in za trajnostno porabo in proizvodnjo, pa tudi k uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja ter doseganju in vključevanju lokalnih prebivalcev EU pri prehodu na
trajnosten, pravičen, nizkoogljičen način življenja.

III. MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Kdo se lahko prijavi?

- Lokalne organizacije/pravni subjekti,
- lokalni člani nacionalnih organizacij civilne družbe, ki delujejo na lokalni ravni;
- lokalna združenja, vključno s študentskimi skupinami, klubi, državljanskimi pobudami in
podobnim.
Prosilci morajo biti:
a) pravne osebe in/ali registrirani subjekti,
b) nepridobitna organizacija,
c) ustanovljeni v Sloveniji.
Opomba: V istem razpisu za sredstva lahko prosilec na nacionalni ravni odda le eno prijavo.
Aktivnosti, za katere se podeljujejo sredstva

Trajanje: Aktivnosti, za katere bodo podeljena sredstva, se začnejo z dnevom podpisa pogodb in
morajo biti zaključene najkasneje do 31. marca 2020. Poročila o izvajanju je treba predložiti v enem
mesecu po zaključku izbranih projektov.
Višina sredstev: Višina sredstev, za katera lahko zaprosijo prosilci v okviru tega razpisa, ne sme
presegati 2000 EUR. Prejemniki bodo 85 % sredstev na podlagi potrjenega proračuna prejeli na
začetku projekta, 15 % pa po predložitvi poročil na podlagi dejanskih stroškov.
Opomba: V tem razpisu za dodelitev sredstev bodo dodeljene 3 subvencije v višini največ 2000 evrov.
Ne spreglejte še enega razpisa, namenjenega prosilcem iz 14 držav, v katerem bodo 6 prosilcem
dodeljena sredstva v višini do 7.500 EUR. Za več informacij pojdite na
www.makeeuropesustainableforall.org. Organizacije se lahko prijavijo na oba razpisa.
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Področje razpisa: izbrane aktivnosti morajo biti v skladu s cilji in prednostnimi nalogami tega projekta
osveščanja o trajnostnem razvoju, o ciljih trajnostnega razvoja in Agendi 2030, in se zlasti osredotočati
na tri prednostne teme:
 boj proti neenakosti,
 trajnostno oskrbo in kmetijstvo – dobro hrano za vse,
 trajnostno porabo in proizvodnjo.

Dobrodošli so predlogi, ki lokalne dejavnosti povezujejo z evropskimi volitvami in procesi.
Lokacija: dejavnosti morajo potekati na lokalni ravni v Sloveniji.

Vrste aktivnosti: OSVEŠČANJE/AKTIVIZEM/KREPITEV ZMOGLJIVOSTI
Primeri aktivnosti, za katere se podeljujejo sredstva:












javni dogodki,
usposabljanja,
okrogle mize,
izobraževalne dejavnosti (na šolah, univerzah itd.),
nastopi,
pogovor, tudi z oblikovalci politik,
ulične akcije,
delavnice,
kreativne in kulturne dejavnosti,
aktivnosti za mlade.

Opomba:
Sredstva ne smejo biti namenjena naslednjim dejavnostim:
• dejavnostim, ki se nanašajo samo ali predvsem na posamezna sponzorstva za udeležbo na
delavnicah, seminarjih, konferencah, kongresih;
• dejavnostim, ki se nanašajo samo ali predvsem na posamezne štipendije za študij ali usposabljanja;
• dejavnostim, ki podpirajo politične stranke;
• dejavnostim v zvezi z zbiranjem prispevkov;
• financiranju osnovnih dejavnosti prosilca;
• dejavnostim, ki obsegajo izključno ali pretežno naložbe v osnovna sredtsva, npr. IT oprema;
• dejavnostim, ki diskriminirajo posameznike ali skupine ljudi zaradi njihovega spola, spolne
usmerjenosti, verskega prepričanja ali njegove odsotnosti ali njihovega etničnega izvora.

Financira Evropska unija.

Trajnostna Evropa za vse
Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev
2018/2019

UPRAVIČENI STROŠKI:
Stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti. Stroškovna učinkovitost je med
izbirnimi merili. Prednost bodo imeli projekti z ugodnim razmerjem med stroški in potencialnim
dosegom, pri katerih bo kar največji del izdatkov povezan s samo izvedbo akcije (npr. stroški izdelave
gradiv, najema prizorišča, potni stroški govorcev, neposredni stroški dela ipd.) Posredni stroški ne bodo
pokriti, medtem ko se stroški dela, neposredno povezani s projektom, lahko vključijo v predlagani
proračun.
IV. MERILA ZA IZBOR
Pri izbiri se bo med drugim upoštevala ustreznost predlaganega projekta z vidika splošnih ciljev
projekta Trajnostna Evropa za vse – osveščanja o ciljih trajnostnega razvoja, izvajanja Agende 2030,
vključevanja državljanov in prehoda na trajnostni način življenja, pri čemer imajo prednost dejavnosti,
ki se osredotočajo na glavne teme, uporabljajo medsektorski pristop, imajo velik potencial doseči
ciljne skupine, zlasti z izvirnostjo in inovativnostjo ter vključevanjem prebivalcev v razvoj ukrepov, ki so
pomembne za lokalno skupnost, imajo možnost osveščanja in spodbujanja vključevanja prebivalcev
v teme ciljev trajnostnega razvoja ter vključujejo druge akterje, družbena gibanja, nevladne
organizacije, lokalne oblasti, upošteval pa se bo tudi vpliv projekta in trajnost doseženih rezultatov.
Prednost bodo imeli lokalni akterji, ki delajo neposredno z lokalnimi skupnostmi, pa tudi tisti
subjekti/organizacije, ki so sodelovali pri nacionalnih aktivnostih za krepitev zmogljivosti v okviru
projekta Trajnostna Evropa za vse. Dodatne točke bodo dodeljene predlogom, ki bodo oblikovani

v sodelovanju z drugimi organizacijami, ki prihajajo iz drugih sektorjev.
Komisija bo preverila, ali vloge izpolnjujejo merila glede upravičenosti do sredstev. Predloge bo
točkovala in ocenila v skladu z merili razpisa. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Zavoda Povod,
prejemnike sredstev pa bomo obvestili tudi ločeno.

V. POROČANJE
Prejemniki sredstev morajo oddati poročila (vsebinska in finančna poročila, skupaj z ustreznimi dokazili
in drugimi prilogami) na predloženih predlogah, vključno s fotografijami/slikami in gradivi,
namenjenimi komunikaciji z javnostmi (spletnimi povezavami, objavami itd.).

VI. KOMUNICIRANJE IN PREPOZNAVNOST
Izbrani projekti morajo v celoti upoštevati zahteve glede prepoznavnosti in komuniciranja v zvezi s
projektom Trajnostna Evropa za vse, vključno z uporabo logotipov projekta in z zastave EU (z navedbo
»s finančno podporo Evropske unije« in ustrezno izjavo o omejitvi odgovornosti) v vseh publikacijah,
navedbah, dokumentih, novicah in katerih koli drugih aktivnostih za povečanje prepoznavnosti.
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VII. KAKO SE PRIJAVITI?
Svoj projektni predlog predložite tako, da izpolnite prijavni obrazec.
Obrazcu je treba priložiti predlog proračuna projekta. Predloga je na voljo v Prilogi I.

Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 15. februar 2019 do polnoči po srednjeevropskem času.

VIII. OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED

Rok za prijavo

15. februar 2019, do polnoči po
srednjeevropskem času

Ocenjevaje in izbira

februar 2019

Obveščanje o prejemnikih sredstev

od 1. do 15. marca 2019

Izvajanje projektov

april 2019 - april 2020

Poročanje

Predloženo v enem mesecu od konca izbranih
projektov.

Za več informacij: Če želite izvedeti več, se obrnite na Zavod Povod, povod@povod.si, ki je

nacionalni koordinator programa Trajnostna Evropa za vse v Sloveniji.
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