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Javni razpis
Za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti
z dela v KRVS

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 20.6.2018
1. Imam lastno ustanovljeno podjetje, ki deluje od leta 2011 in imam novo
podjetniško idejo, ki jo že začenjam razvijati. Prosim za odgovor, kako postopati
v prijavi na aktualen razpis, čimprej.
Odg.: V Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in
zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS, so v poglavju 6. navedeni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu. V skladu s točko 6.1. javnega razpisa »Upravičen prijavitelj«, je prijavitelj lahko
le organizacija delodajalcev (za območje države), ki je članica Ekonomsko socialnega sveta.V
nadaljevanju v točki 6.2.javni razpis opredeljuje pogoje za upravičene konzorcijske partnerje. V
kolikor izpolnjujete pogoje za konzorcijskega partnerja, je v vašem primeru za prijavo na javni
razpis, nujno sodelovanje z organizacijami delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavitelja.
2. Prosimo za pojasnilo, kako ministrstvo razlaga pogoj, ki ga mora izpolnjevati
vodja projekta, in sicer: najmanj sedem let delovnih izkušenj po pridobljeni
zahtevani izobrazbi na področju vodenja projekta.
Zanima nas, kaj obsega »vodenje projekta«? Ali lahko pod to umestimo tudi
vodenje oz. odgovornost za druge aktivnosti in vsebine, ki se tičejo delovanja
delodajalskih organizacij (kot npr. vodenje delovnih skupin, komisij, ipd.)?
Odg.: Razumevanje vodenja projektov je vsekakor široko in v literaturi najdemo različne definicije
projektov, ki jih lahko strnemo v en povzetek, in sicer da je projekt zaporedje kompleksnih,
enkratnih in medsebojno povezanih aktivnosti, ki jih izvajamo zato, da dosežemo zastavljene cilje
projekta v določenem časovnem roku in z razpoložljivimi viri.
V okviru javnega razpisa so v točki 6.5. navedeni pogoji za vodjo projekta, ki poleg izobrazbe
navajajo tudi najmanj sedem let delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi na področju vodenja
projektov. Izkušnje z vodenjem projektov so v okviru javnega razpisa mišljene, kot primerljive
izkušnje nevednim aktivnostim v točki 5.3 javnega razpisa, podtočka A) Upravljanje projekta.
Vodja projekta je poleg kakovostne izvedbe aktivnosti odgovoren za upravljanje konzorcijskega
partnerstva, sodelovanje z zasebnim sektorjem ter drugo širšo javnostjo v regiji, ki zahteva
dolgoletne izkušnje in dobro poznavanje problematike, ki jo javni razpis obravnava. Poleg
navedenega pa bo vodja projekta odgovoren tudi za finančno vodenje projekta v višini
3.336.000,00 EUR v KRVS, zato ocenjujemo, da mora vodja tovrstnih projektov izkazati ustrezne
izkušnje s tega področja. V vašem primeru navedene aktivnosti (vodenje oz. odgovornost za
druge aktivnosti in vsebine, ki se tičejo delovanja delodajalskih organizacij - kot npr. vodenje
delovnih skupin, komisij, ipd.) ne ocenjujemo kot ustrezne oz. primereljive temu, kar je navedeno

v točki 5.3. javnega razpisa razen, če v zadostnem obsegu vsebujejo predhodno navedene
elemente.
3. Uspešno smo pridobili sredstva na JP
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/240jp_ASI/Javno_povabilo_ASI_2017_27.3.2018.docx.pdf
Ker bi se želeli prijaviti tudi na JR:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_
narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1079),
nas zanima, če je uspešna prijava na JP
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/240jp_ASI/Javno_povabilo_ASI_2017_27.3.2018.docx.pdf,
ovira za prijavo na JP
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_
narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1079.
V sami razpisni dokumentaciji te omejitve nismo našli.
Odg.: V kolikor bi se želeli prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja
delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS, bi želeli izpostaviti, da so v poglavju
6. navedeni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu. V skladu s točko 6.1. javnega razpisa
»Upravičen prijavitelj«, je prijavitelj lahko le organizacija delodajalcev (za območje države), ki je
članica Ekonomsko socialnega sveta. V nadaljevanju v točki 6.2. javni razpis opredeljuje pogoje
za upravičene konzorcijske partnerje. V kolikor izpolnjujete pogoje za konzorcijskega partnerja,
je v vašem primeru za prijavo na javni razpis, nujno sodelovanje z organizacijami delodajalcev,
ki izpolnjujejo pogoje za prijavitelja. Hkrati bi izpostavili, da pridobitev sredstev v okviru Javnega
povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
ter krepitev njihovih kompetenc, v okviru programa "Celovita podpora podjetjem za aktivno
staranje delovne sile", katerega je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS, ne vpliva na vključitev in omejitev sodelovanja v okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v
KRVS.

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 29.6.2018
4. Imamo vprašanje v zvezi z načrtovanjem in koriščenjem sredstev po letih. Glede
na to, da bo na razpisu izbran samo en projekt, nas zanima, ali se moramo pri
pripravi finančnega načrta držati predvidene dinamike izplačil za sofinanciranje
stroškov po letih, ki je navedena v javnem razpisu (točka 7.2).
V dvomih smo predvsem pri načrtovanju stroškov oz. izplačil za leto 2018, saj
razpis za to leto predvideva sredstva v višini kar 327.600,00 EUR. Glede na roke,
predvidene v JR, predvidevamo, da bi se projekt začel najprej v 2. polovici
septembra, v letu 2018 pa bi lahko črpali sredstva za stroške, ki bi bili plačani do
sredine novembra (oz. poročani do konca novembra). Na voljo bo torej največ 2
meseca za koriščenje 327.600 EUR. Menimo, da takega zneska ni mogoče črpati
tako hitro po začetku projekta, ko je potrebno nekaj časa za zagon tako na naši
strani, kot tudi na strani ministrstva. Vljudno vas prosimo za povratno
informacijo o tem, ali bo ministrstvo upoštevalo finančni načrt, ki bo pripravljen
z upoštevanjem drugačne dinamike izplačil, kot je predvidena v razpisu.
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Odg.: Skladno z javnim razpisom, ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene
finančne dinamike, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva v proračunu RS.
V prijavnici sta predvideni dve finančni tabeli, ki ju mora izpolniti prijavitelj: Prva (finančna tabela
2a) je predviden plan plačil stroškov prijavitelja (glede na nastanek stroškov), druga (finančna
tabela 2b) pa predstavlja plan izplačil iz proračuna na podlagi zahtevkov za izplačilo. Prijavitelji
najprej pripravi svoj finančni načrt plačila upravičenih stroškov projekta glede na izvedbo
posameznih projektnih aktivnosti, nato pa ustrezno zamakne plan izplačil iz proračuna,
upoštevajoč čas priprave in pregleda zahtevka za izplačilo (cca 3 mesečni zamik).
Javni razpis ne predvideva odstopanja v smislu maksimalne razpisane višine sredstev,
predvideva pa odstopanje v smislu časovnega zamika, ki lahko nastane med planom v finančni
tabeli 2a in planom v finančni tabeli 2b, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob oddaji vloge na javni
razpis ter realnim stanjem ob potrditvi izbranega projekta s sklepom o izboru. Zato lahko finančni
načrt dinamike izplačil iz proračuna prijavitelji prilagodijo, izbrani prijavitelj pa bo pred podpisom
pogodbe pozvan k uskladitvi in pripravi nove finančne dinamike izplačil, ki bo podlaga za pripravo
pogodbe o sofinanciranju.
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