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Javni razpis za izbor operacij delno financira evropska unija, in
sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje
za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 krepitev
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile
ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc
specifičnega cilja: 10.1.3 spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino
na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Predmet javnega
razpisa

 sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih
centrov v letih 2015 do 2020

Namen javnega
razpisa

• zagotavljanje celovite in kakovostne karierne
orientacije za študente skozi celotni študijski
proces od vpisa do zaposlitve
• usklajevanje pridobljenih znanj študentov s
potrebami na trgu dela

Cilj javnega
razpisa

 podpreti karierno usmerjanje, ki se bo izvajalo v
nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih
zavodih in okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z
delodajalci oziroma neposrednega vstopa diplomantov
v bodoča delovna okolja
 vpeti karierno orientacijo v načrtovanje, izvajanje in
spremljanje visokošolske dejavnosti.

 5.750.000,00 evrov

Vrednost
javnega
razpisa

 za KRZS 67 % skupne razpoložljive vrednosti v
višini največ do 3.852.500,00 EUR
 za KRVS 33 % skupne razpoložljive vrednosti v
višini največ do 1.897.500,00 EUR

Trajanje
javnega
razpisa

 upravičenost stroškov od 1. 7. 2015 do vključno
30. 6. 2020
 upravičenost izdatkov od 1. 7. 2015 do vključno
dne 31. 8. 2020.

SKLOP A (za obe kohezijski
regiji)

AKTIVNOSTI

razvoj in
implementacija
novih
konceptov,
storitev in
vsebin

izmenjava
izkušenj,
rezultatov in
dobrih praks

krepitev vezi na
mednarodni
ravni

SKLOP B (vzhodna kohezijska
regija)

AKTIVNOSTI

usposabljanje
študentov za
vzpostavitev baze
ustrezno
slovenskih
vzpostavitev baze
umestitev
delodajalcev
pridobljenih
tujih delodajalcev
vzhodne
kompetenc v
kohezijske regije
samopredstavitev
in življenjepis

Glede na število vpisanih študentov na dan 30.
10. 2014 (vir: e-VŠ na dan 28. 7. 2015) za
študijsko leto 2014/2015 :

DELITEV
SREDSTEV

 se za izvedbo aktivnosti v sklopu A (prijave
KRZS in KRVS) nameni znesek v višini 72,95
EUR za vsakega posameznega študenta

 se nameni 16,25 EUR na študenta za izvedbo
aktivnosti v Sklopu B (le univerza in samostojni
visokošolski zavodi s sedežem v KRVS)

 So javni visokošolski zavod (tj. univerza ali samostojni visokošolski
zavod) ali zasebni visokošolski zavod
 Imajo na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije že vzpostavljen karierni center

Pogoji za
kandidiranje
na javnem
razpisu

 Izkazujejo ustreznost ciljnih skupin oziroma vključujejo študente
skozi cel študijski proces od vpisa do zaposlitve
 Izkazujejo realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora
 Niso sofinancirani za isti namen iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna
 Niso prejeli drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi
Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.

 Imajo na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke in
prispevke

 Navodila za prijavo

PRIPRAVA IN
ODDAJA
PRIJAV

 Formalno popolna vloga (izpolnjeni, podpisani in
žigosani obrazci ter dokazila):

Prijavni obrazec
Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
Dokazilo o vzpostavljenem kariernem centru tj. službo
oziroma mestu, kjer študent tekom celotnega študija
dobi informacije in pomoč za svoj karierni razvoj

Standardni strošek na
enoto za strošek osebja
(plače zaposlenih)

upravičenost
stroškov:

UPRAVIČENI
STROŠKI

od 1. 7. 2015 do
vključno 30. 6.
2020

Standardni strošek na
enoto za zunanjega
strokovnjaka

SKLOP A

Pavšalno financiranje v
višini 62% od stroška za
osebje

SSE za
strošek
bivanja
SSE za
strošek
poučevanja

SSE za domačega
zunanjega
strokovnjaka

SSE za potne
stroške
SSE za
strošek
poučevanja

upravičenost
izdatkov:
od dne 1. 7.
2015 do
vključno dne
31. 8. 2020

SSE za tujega
zunanjega
strokovnjaka

SSE za potne
stroške

Standardni strošek na
enoto za strošek osebja
(plače zaposlenih)

SKLOP B
Pavšalno financiranje v
višini 62% od stroška za
osebje

 vrednost SSE za vodjo kariernega centra znaša na mesečni ravni
2.455,00 EUR (bruto bruto vrednost)

 vrednost SSE za svetovalca v kariernem centru znaša na mesečni
ravni 1.990,00 EUR (bruto bruto vrednost).

SSE za strošek
osebja

Dokazila o nastanku stroška plač za posamezni mesec:

 časovnica zaposlene osebe za posamezni mesec, ki se priloži pri
zahtevku za izplačilo
 pogodba o zaposlitvi, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo v
okviru katerega se uveljavlja strošek ter morebitne spremembe k
pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo.
 izpolnjen obrazec 10 - Obračun SSE za plače, skladno s pogodbo o
zaposlitvi.

Pavšalno
financiranje v
višini 62% od
stroška za
osebje

 za stroške, ki bodo nastajali v okviru izvajanja
aktivnosti v kariernem centru
 dodatnih dokazil pri tej obliki financiranja ni
 upravičenec ob zahtevku za izplačilo predloži
obrazec 11 - Obračun pavšalnega financiranja
na operaciji, ki je del razpisne dokumentacije.

SSE za potne stroške

Standardni
strošek na
enoto za
tujega
zunanjega
strokovnjaka

Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska
dotacije EU za kritje povratne poti.
Razdalje

Znesek na udeleženca

Od 100 do 499 km:

180,00 EUR

Od 500 do 1999 km:

275,00 EUR

Od 2000 do 2999 km:

360,00 EUR

Od 3000 do 3999 km:

530,00 EUR

Od 4000 do 7999 km:

820,00 EUR

8 000 km ali več:

1.100,00 EUR

od 1 do 99 kilometrov: 0,26 EUR na prevoženi kilometer
Dokazila: Izpis z izračunom razdalje (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm), obrazec 9 - Obračun standardnega stroška na enoto za
zunanjega strokovnjaka, Lista prisotnosti.

SSE za strošek bivanja

Standardni
strošek na
enoto za
tujega
zunanjega
strokovnjaka

Do 14 dni

Znesek (v EUR) na dan
za udeleženca
100,00 EUR

Od 15 do 60 dni

70,00 EUR

Trajanje bivanja

Strošek na enoto
za bivanje,
namestitve,
lokalnega in
javnega prevoza

Dokazila: obrazec 9 - Obračun standardnega stroška na enoto
za zunanjega strokovnjaka, Lista prisotnosti

SSE za strošek poučevanja

Standardni
strošek na
enoto za
tujega
zunanjega
strokovnjaka

 ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo
stroški v višini 136,00 EUR za 1 pedagoško uro
predavanja
 Dokazila: obrazec 9 - Obračun standardnega
stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka,
Časovnica, Lista prisotnosti.

Standardni
strošek na
enoto za
domačega
zunanjega
strokovnjaka

SSE za potne stroške
 ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini
0,26 EUR na kilometer
 Dokazila: Izpis z izračunom razdalje
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm), obrazec 9 Obračun
standardnega stroška na enoto za zunanjega
strokovnjaka, Lista prisotnosti.

SSE za strošek poučevanja

Standardni
strošek na
enoto za
domačega
zunanjega
strokovnjaka

 ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo
stroški v višini 136,00 EUR za 1 pedagoško uro
predavanja

 Dokazila: obrazec 9 - Obračun standardnega
stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka,
Časovnica, Lista prisotnosti.

KAZALNIKI
 Skupni kazalniki učinka o udeležencih

 Skupni kazalniki takojšnjega rezultata o udeležencih

SPREMLJANJE
IN POROČANJE

 Skupni kazalniki dolgotrajnejših rezultatov o
udeležencih

 Programsko specifični kazalniki
 Ostali kazalniki na ravni javnega razpisa

VPRAŠALNIK

 ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

SPREMLJANJE
IN POROČANJE

 predvidoma na tri mesece
 september/oktober 2016 - 1. ZZI za obdobje
2015 in 2016

8. 7. 2015 do 13. ure
ROK ZA
ODDAJO
VLOG

opremljenost vloge
odpiranje vlog 12. 7. 2016 ob 10. uri
(ne bo javno)

 Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 s prilogami

OBVEZNO
BRANJE

 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 20142020

 Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja
stroškov

Hvala za
pozornost!

Vprašanja?

