JAVNI POZIV
ZA (SO)FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA NADARJENE KOHEZIJSKE REGIJE
VZHODNA SLOVENIJA V ČASU ZIMSKIH ŠOLSKIH POČITNIC 2019

1.

PREDMET IN CILJ POZIVA

S projektnimi sredstvi pridobljenimi na razpisu »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora
kakovostni karierni orientaciji« bo Razvojno središče talentov (RaST) finančno podprlo financiralo v celoti ali sofinanciralo - aktivnosti za nadarjene dijakinje in nadarjene dijake
(v nadaljevanju: aktivnost in dijaki), ki se izvajajo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v
nadaljevanju: vzhodna Slovenija). Le-ta zajema spodnje statistične regije.
Aktivnosti, ki zajemajo delo z dijaki, ne pa tudi poročanje, se morajo izvesti v času zimskih
počitnic, ki soglede na kraj izvajanja za spodnje regije kot sledi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Jugovzhodna Slovenija: 18. - 22. 2. 2019, razen
o Kočevje: 25. 2. - 1. 3. 2019
Koroška: 18. - 22. 2. 2019
Podravska: 18. - 22. 2. 2019
Pomurska: 18. - 22. 2. 2019
Posavska: 25.2. - 1.3.2019
Primorsko-notranjska: 25.2. - 1.3.2019
Savinjska: 18. - 22. 2. 2019
Zasavska: 25.2. - 1.3.2019

Cilj tega javnega poziva je nadarjenim dijakom ponuditivsebine, oblike in
ravni/zahtevnost izobraževanja, ki jim ga njihove srednje šole ne morejo.
2.

PRIJAVITELJI

Prijavitelji so lahkoorganizacije ali posamezniki (pravne osebe), ki izvajajo aktivnosti, s
katerimi se dijaki izobražujejo(v nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec in naročnik (RaST)
poslujeta z izdajo naročilnice in računa.
Posamezni izvajalec lahko na ta poziv prijavi na vsakem področju (glej spodaj) le eno
aktivnost.

3. AKTIVNOSTI
3.1.
Vrste aktivnosti in kraj izvajanja
Ta poziv je namenjen aktivnostim,ki dijake aktivno vključujejo v izobraževanjev obliki
delavnic in praktičnega dela, reševanja problemov. Ni namenjen aktivnostim zgolj
informativnega ali promocijskega značaja (npr. aktivnosti, ki so sestavljene zgolj iz

predavanj; predavanja so lahko vključena kot ena izmed oblik izvedbe aktivnosti, ne pa kot
njena izključna oblika prenašanja znanja na dijake). Izvajalec naj upošteva, da se bodo
aktivnosti udeležili nadarjeni oz. najboljši, najbolj zainteresirani/motivirani dijaki vzhodne
Slovenije (za posamezno področje).
Izvajalec sam določi kraj(prostore, naslov) izvajanja svoje aktivnosti in jamči, da le-ta
ustreza potrebam izvajanja njegove aktivnosti ter poskrbi za njegovo dostopnost (tudi v obliki
navodil izbranim dijakom, kam in kdaj pridejo; glej spodaj). Aktivnost se mora izvajati v
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija(glej zgoraj). V Mariboru bodo, če je potrebno, na
razpolago prostori II. gimnazije Maribor.
3.2.
Področja aktivnosti
Aktivnost se mora uvrščati na eno izmed naslednjih področij:
● Družboslovje in humanistika
● Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (“mehke veščine”)
● Naravoslovje in matematika
● Tehnika
● Umetnost
V prijavnici prijavitelj med zgornjimi izbere primarno področje aktivnosti in nato še eno ali več
podpodročij, ki jih je skupaj čez 30.
3.3.
Trajanje in obseg aktivnosti
(So)financirane bodo aktivnosti, ki se glede na kraj izvajanja (glej točko 1.)izvajajo med 18.
in 22. 2. 2019 oz. 25. 2. in 1.3.2019in trajajo vsaj 40 ur oz. vsak dan vsaj 8 ur. Namen te
intenzivnosti je, da aktivnost “zapolni dan” dijakov, in tistim, ki v tem tednu bivajo v dijaškem
domu, ne ostane preveč “prostega časa” (v katerem niso pod nadzorom oz. je večja
možnost, da se jim zgodijo neprijetnosti).
Prijavitelj določi (vnese v prijavnico) največje število dijakov, ki se lahko udeležijo
aktivnosti. V primeru majhnega števila prijav dijakov, se bo RaST z izvajalcem dogovoril, ali
se aktivnost še izvede in pod kakšnimi pogoji, predvsem finančnimi. Izvajalec lahko sam vabi
dijake, a se morajo dijaki prijaviti preko spletne platforme RaST (na kateri šola potrdi, da gre
za nadarjenega oz. za aktivnost primernega dijaka).

3.4. Prijava in izbor dijakov, sodelovanje z njihovo šolo in namestitev
Na tem pozivu izbrane aktivnosti bodo vidne na spletni platformi RaST, preko katere se
bodo lahko na njih prijavili dijaki. O možnosti prijave dijakov bo RaST obvestil srednje šole
vzhodne Slovenije. Izvajalec bo med prijavljenimi dijaki preko platforme RaST izbral tiste, ki
bodo aktivnost lahko obiskovali in jih preko e-pošte obveščal o nadaljnjem poteku izvedbe.
Šola mora za vsakega dijaka, ki je izbran za udeležbo na aktivnosti, izpolniti individualiziran
načrt dela (IND; dostopen na spletni strani http://www.projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti/
).
Le-ta vključuje podatke, ki jih izvajalec vnese v prijavo aktivnosti na ta poziv in v končno

poročilo aktivnosti, lahko pa koordinator za delo z nadarjenimi na posamezni šoli stopi v stik
z izvajalcem glede teh ali drugih zadev.
Za namestitev dijakov, ki bivajo predaleč od kraja izvajanja aktivnosti, da se je nanjo
smiselno dnevno voziti, bo poskrbel in posebej financiral RaST.
4.

FINANCIRANJE

Iz projekta RaST se lahko posamezna aktivnost financira do neto € 5.000,00. Pri tej višini
(so)financiranja se pričakuje vključitev vsaj 15 dijakov (skozi celo trajanje aktivnosti).
Stroški, za katere je predvideno (so)financiranje iz projekta RaST in ki jih je potrebno navesti
v prijavnici, so:
●
●

●

mentorstvo
organizacija, koordinacija, administracija (za potrebe projekta izpolnjevanje seznamov
prisotnosti in enostavnega Končnega poročila RaST 2018/19 - vse dosegljivo na spletni
strani http://www.projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti/- ter koordinacija z vodjo projekta)
materialni stroški oz. stroški potrošnega materiala, potrebnega za izvedbo delavnice;
nakup opreme ni dovoljen; stroškov uporabe lastnih prostorov in najema lastne opreme
ni mogoče uveljavljati;

Izvajalec v prijavnici navede in razdela vse stroške aktivnosti in potem določi znesek, ki ga
pričakuje oz. zahteva iz projekta RaST.
Ob izboru bo RaST izbranim izvajalcem izdal naročilnico II. gimnazije Maribor. Plačilo sledi
po izvedbi aktivnosti, razen če izvajalec potrebuje del sredstev (največ 30%) pred izvedbo za
pripravo delavnice (nakup ali priprava materiala).
5.

MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH AKTIVNOSTI

Glede na podatke, ki bodo vnešeni v prijavnico, bodo merodajni predvsem naslednji z
naslednjo težo:
●
●
●
●

6.

Reference izvajalca za izvedbo prijavljene aktivnosti in delo z (nadarjenimi) dijaki na
področju prijavljene aktivnosti: 20%
Zahtevnost ciljev in dela za dijake: 10%
Privlačnost vsebine in načina dela z dijaki: 50%
Delež zahtevanega sofinanciranja (glede na celotno vrednost aktivnosti): 20%

NAČIN IN ROK PRIJAVE TER IZBORA AKTIVNOSTI ZA (SO)FINANCIRANJE

Prijava aktivnosti poteka preko spletne strani projekta RaST, kar bo omogočeno od 7. 1.
2019.
Rok prijave je 14. 1. 2019 do 8:00.

Prijave bo ocenil programski svet projekta RaST. Za (so)financiranje bodo izbrane najbolje
ocenjene aktivnosti na posameznem področju.
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do
ponedeljka, 21. 1. 2019.

7.

VEČ INFORMACIJ O POZIVU

Več informacij o pozivu prejmete pri vodji projekta RaST, dr. Marku Ivanišinu po telefonu 02
330 44 60 ali e-pošti marko.ivanisin@druga.si.

V Mariboru, 18. 12. 2018

dr. Marko Ivanišin,
vodja projekta RaST
l.r.

mag. Ivan Lorenčič,
ravnatelj II. gimnazije Maribor
l.r.

