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JAVNI POZIV
ZA (SO)FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA NADARJENE NA SREDNJIH ŠOLAH KOHEZIJSKE REGIJE
VZHODNA SLOVENIJA

1. PREDMET POZIVA
S projektnimi sredstvi pridobljenimi na razpisu »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora
kakovostni karierni orientaciji« bo Razvojno središče talentov (RaST) finančno podprlo aktivnosti za
nadarjene dijakinje in nadarjene dijake (v nadaljevanju dijake) srednjih šol kohezijske regije
Vzhodna Slovenija, ki zajema naslednje statistične regije:
●
●
●
●
●
●
●
●

Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Podravska
Pomurska
Posavska
Primorsko-notranjska
Savinjska
Zasavska

A. Prijava aktivnosti
Podprte bodo aktivnosti, ki jih šole organizirajo za nadarjene dijake. Šola lahko prijavi več aktivnosti.
Lahko jih izvajajo zaposleni na šoli ali zunanji izvajalci. Zasnovane morajo biti tako, da pri dijakih
razvijajo nadarjenost in se uvrščajo med naslednja vsebinska področja (v prijavnici se izbere eno
izmed naslednjih področij):
●
●
●
●
●

Družboslovje in humanistika: sem spadajo tudi npr. turizem, debatne aktivnosti
Naravoslovje: sem spadajo tudi npr. matematika, logika, lesarstvo, veterinarstvo
Tehnika: sem spadajo tudi npr. računalništvo, arhitektura, tekstilstvo, promet
Umetnost: likovna, gledališka, filmska, fotografija, oblikovanje itd.
Interdisciplinarno

B. Vključitev dijakov
Projekt je namenjen dijakom, ki so »preverjeno« nadarjeni. To pomeni, da imajo izjemne dosežke na
tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in natečajih, kažejo izjemen interes in dosežke
(za določene teme) pri pouku in izven njega, kar se kaže tudi z obiskovanjem ali izvajanjem dodatnih
aktivnosti (tabori, poletne/zimske šole, izdelki, projekti) na področjih njihove nadarjenosti.
Šole, ki zaradi dosedanjih sistemskih rešitev na področju dela z nadarjenimi dijaki, svojim
evidentirano nadarjenim dijakom niso uspele omogočiti aktivnosti, ki bi razvijale in potrjevale njihovo
nadarjenost, lahko v projekt oz. v prijavljene aktivnosti vključijo evidentirano nadarjene dijake brez
dosežkov v zgornjem odstavku.
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V vsakem primeru šole pozivamo, da vključijo predvsem tiste dijake, v katerih vidijo (ali lahko
dokažejo) največje potenciale na prej navedenih področjih.
Za vsakega dijaka, ki je vključen v iz projekta (so)financirane aktivnosti, mora šola pripraviti oz.
izpolniti individualni načrt dela (v nadaljevanju IND). IND je vezan na dijaka in šolsko leto ne glede
na to, v koliko aktivnosti je dijak vključen oz. jih IND zajema. V Prilogi 1 je obrazec IND, ki je prilagojen
za potrebe projekta in omogoča enostavno prenašanje informacij iz na ta poziv prijavljenih oz.
izbranih aktivnosti v IND dijaka. Obrazec vseeno šoli dopušča, da vanj vnese informacije po svoje.

2. NAČIN PRIJAVE
Aktivnost se za (so)financiranje prijavi s spletne prijavo. Spletna prijavnica bo aktivna od 19. 2. 2018
na naslovu projekt-rast.si/prijava-aktivnosti. Za vsako aktivnost, ki jo prijavlja za (so)financiranje, šola
izpolni eno prijavnico.
V Prilogi 2 so podatki, ki jih bo potrebno vnesti v prijavnico. Priloga 2 je v informativne namene, zato
prosimo, da je ne vračate po e-pošti.

3. LASTNOSTI FINANČNE PODPORE
Do (so)financiranja so upravičene aktivnosti ali njihovi deli, ki se izvajajo med 3. 1. 2018 in 31. 8.
2018.
V prijavnici se oceni celotna vrednost aktivnosti in vrednost, ki se prijavlja za (so)financiranje iz
projekta (v €). Znesek (so)financiranja je potrebno razdeliti po spodnjih postavkah (alinejah), ki
predstavljajo upravičene stroške projekta.
Upravičeni stroški projekta in aktivnosti:
● delo izvajalcev/mentorjev (brez potnih stroškov in brez upoštevanja sredstev vezanih na IND-e)
o delo lastnih zaposlenih (zaposlitve do polnega delovnega časa ali izjemoma izplačilo
delovne uspešnosti v obliki povečanega obsega dela)
o delo zunanjih izvajalcev:
▪ avtorske pogodbe
▪ podjemne pogodbe
▪ plačilo po ponudbi in računu
● potni stroški izvajalcev/mentorjev; ne glede na zgornje oblike sodelovanja je potrebno te stroške
voditi posebej
● materialni in ostali stroški, ki ne smejo presegati 15% vrednosti (so)financiranja aktivnosti
● prevoz dijakov na aktivnosti, ki se izvajajo izven šole (npr. tabori, tekmovanja); iz projekta se
krijejo stroški javnega prevoza; v kolikor je zaradi števila ali varnosti dijakov in/ali zahtevnosti poti
bolj smiselno ali racionalno najeti organiziran prevoz, se lahko krijejo stroški le-tega;
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4. NAČIN IN MERILA IZBORA
Pravočasno prejete prijave bodo ocenile komisije po področjih.
Merila izbora:
Naziv
Kakovost izvajalca

Vir informacij v prijavnici
Za aktivnost relevantne reference mentorjev v zadnjih 5 letih

Kakovost aktivnosti Opis aktivnosti
Ekonomičnost in ● vrednosti celotne in za (so)financiranje prijavljene aktivnosti
finančni načrt
napram skupnemu št. ur, vključenih dijakov (vseh in nadarjenih) ter
mentorjev
● razdelanost vrednosti (so)financiranja na upravičene stroške
aktivnosti/projekta

Vpliv
20%
60%

20%

5. ROK ZA PRIJAVO IN OBVESTILA O IZBORU
Rok za prijavo je petek, 9. 3. 2018 do 23.59. Prijav, oddanih po tem roku, ne bomo upoštevali. Ob
oddaji spletne prijave bo poslano avtomatsko sporočilo na e-naslov, ki bo v spletni prijavi vnesen kot
e-naslov kontaktne osebe.
RaSt bo v najkrajšem možnem času, glede na število prijavljenih aktivnosti, najkasneje pa do petka,
23. 3. 2018, obvestil šole, ki so prijavile svoje aktivnosti, o izboru. Kasneje bo na svoji spletni strani
objavil seznam vseh izbranih aktivnosti.

6. POSLOVANJE RaST - ŠOLE IN POROČANJE
RaST bo s šolami, katerih aktivnosti so bile izbrane, sklenil pogodbe o opravljanju storitev. Osnutek
pogodbe je v Prilogi 3.
Za aktivnosti ali njihove dele, ki so bile izbrane in izvedene pred obvestilom šoli o izboru njenih
aktivnosti oz. pred podpisom pogodbe, bo šola pripravila poročilo o izvedbi aktivnosti ali njenega
dela, ki bo priloga k pogodbi.
Kot je predvideno v priloženem osnutku pogodbe, bo RaST posloval s šolami na podlagi zahtevkov za
povračilo stroškov. Osnutek je v Prilogi 4. Po potrditvi zahtevka bo šola izdala RaST-u račun.
V času trajanja aktivnosti bo šola lahko izdala več zahtevkov, a največ enega na mesec. Po pregledu in
potrditvi pravilnosti in celovitosti zahtevka oz. skladno s tozadevnimi določili v pogodbi, bo RaST
sredstva nakazal vsem šolam praviloma en krat v koledarskem mesecu.
Na podlagi zahtevkov bo šola lahko sproti prejela do največ 80% celotne vrednosti (so)financiranja
aktivnosti. Za povračilo zadnjih 20% vrednosti aktivnosti, bo šola ob končnem poročilu s seznamom
dijakov, pri katerih bo ta aktivnost vključena v IND (Priloga 5) priložila še slikovni in/ali video material
in/ali izdelke, ki so nastali v okviru aktivnosti.
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7. VEČ INFORMACIJ O POZIVU
Informativna srečanja o tem pozivu (in na splošno o projektu RaST) bodo organizirana po regijah in
sicer:
●
●
●

Posavska in savinjska regija: torek, 20. 2. 2018 ob 10.00 (do predvidoma 12.00) na Gimnaziji
Celje - Center, Kosovelova ulica 1, 1. nadstropje levo, učilnica Matematika 4;
Koroška, podravska in pomurska regija: sreda, 21. 2. 2018 ob 10.00 (do predvidoma 12.00) na II.
gimnaziji Maribor, Trg M. Zidanška 1, 2. nadstropje, Amfiteater;
Jugovzhodna Slovenija, primorsko-notranjska in zasavska regija: 6. 3. 2018 ob 11.00 (do
predvidoma 13.00) na Gimnaziji Novo mesto, Seidlova cesta 9, 3. nadstropje, učilnica 302 –
vhod skozi knjižnico ;

Na srečanjih smo predvideli udeležbo dveh predstavnikov šole in sicer ravnatelja in zaposlenega, ki je
na šoli odgovoren za delo z nadarjenimi dijaki. Šola se lahko udeleži srečanja kjerkoli – informacijo o
izbranem kraju/terminu naj vključi v sporočilo o potrditvi/najavi svoje udeležbe.
Prosimo, da potrdite oz. najavite svojo udeležbo na naslov marko.ivanisin@druga.si
●
●

za termina 20. in 21. 2. do petka, 16.2. do 12.00;
za termin 6. 3. do petka 2. 3. do 12.00;

Predlagamo, da šole predhodno naslovijo vprašanja na e-naslov marko.ivanisin@druga.si. Na
vprašanja, na katera ne bomo odgovorili sproti, bomo odgovorili na zgornjih sestankih, zato prosimo,
da tudi vprašanja pošljete do rokov, ki so navedeni zgoraj za potrdila/najave udeležbe.

