SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje –
krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v
okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
V skladu s 14. poglavjem Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa
Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v
okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je originalno besedilo
razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski in angleški verziji, kot je navedeno v
nadaljevanju. Upravičenci so dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na spletni strani
www.norwaygrants.si in www.eeagrants.si.
Slovenska verzija razpisne dokumentacije je spremenjena kot sledi:
Datum
spremembe

15. 4. 2022

1

Verzija

4

Dokument

Opis spremembe

1.b del: O programu in
javnem razpisu1

V podpoglavju 1.1. se na strani 6 v
predzadnjem, osmem odstavku spletna
povezava do dokumenta zamenja z
besedilom: »… v zavihku Dokumenti →
Navodila in priročniki.«
V podpoglavju 1.2 na strani 7 se v
prvem odstavku spletna povezava do
naštetih dokumentov zamenja s spletno
povezavo:
www.norwaygrants.si/dokumenti/pravnepodlage.
V 3. poglavju na strani 12 se v drugem
odstavku spletna povezava zamenja z
besedilom: »… v zavihku Razpisi«.
V podpoglavju 3.8 na strani 29 se v
drugem odstavku spletna povezava
zamenja z besedilom: »… v zavihku
Razpisi«.
V podpoglavju 3.10.4 na strani 37 se v
tretjem odstavku spletna povezava
zamenja z besedilom: »… v zavihku
Razpisi«.
V podpoglavju 3.14 na strani 39 se v
prvem odstavku spletna povezava
zamenja z besedilom: »… v zavihku
Razpisi«.
V podpoglavju 3.15 na strani 39 se v
prvem odstavku spletna povezava
zamenja z besedilom: »… v zavihku
Razpisi«.
V podpoglavju 3.16 na strani 39 se v
drugem in četrtem odstavku zadnja
spletna povezava zamenja z besedilom:
»… v zavihku Razpisi …«.
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2
3

3

4. del: Upravičenost
izdatkov

17. 9. 2021

3

1.b del: O programu in
javnem razpisu2

14. 9. 2021

3

Priročnik za upravičence
1.a del: O programu in
javnem razpisu3

V Prilogi 1 na strani 48 so v drugo tabelo
(Vnaprej opredeljen projekt) dodani
novo programsko področje, rezultat,
neposredna učinka, kazalniki in
vrednosti.
V Prilogi 1 na strani 50 je v tretji tabeli
(Bilateralno sodelovanje) spremenjena
ciljna vrednost zadnjega kazalnika (prej
35, zdaj 7).
V podpoglavju 2.6.1 na strani 8 se iz
točke a) del besedila premakne v samo
podpoglavje 2.6.1 Stroški osebja.
V podpoglavju 2.6.1 na strani 10 se pod
točko a) doda besedilo iz točke d). Pod
isto točko se dodajo točke pri
dokumentih za revizijsko sled.
V podpoglavju 2.6.1 na strani 11 se pod
točko b) pri dokumentih za revizijsko
sled briše ena točka. Pod točko c) se
dodajo alineje pri dokumentih za
revizijsko sled.
V podpoglavju 2.6.2 na strani 12 se pod
točko a) brišeta dve točki pri dokumentih
za revizijsko sled.
V podpoglavju 2.6.2 na strani 13 se pod
točko b) pri dokumentih za revizijsko
sled briše ena točka in ena doda.
V podpoglavju 2.6.3 na strani 14 se
dopolni druga alineja tretjega odstavka.
V podpoglavju 2.6.5 na strani 18 se pod
točkama a) in b) dodajo alineje pri
dokumentih za revizijsko sled.
V podpoglavju 2.6.6 na strani 20 se pod
točkama a) in b) dodajo alineje pri
dokumentih za revizijsko sled.
V podpoglavju 3.2 na strani 21 se
dopolni besedilo.
V podpoglavju 3.4 na strani 24 se pod
točko b) dopolni besedilo.
Na strani 25 se doda 4. poglavje.
V podpoglavju 3.10.1 se na strani 34
pred tabelo 5, pri odstavku o dodatnih
razlogih za zavrnitev, ki veljata za vloge,
ki naslavljajo neposredni učinek I.3.2:
Razvita organizacijska kultura, ki
podpira usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja ter politiko enakosti
spolov, doda še druga alineja:
- projekt ne prispeva k doseganju vseh
kazalnikov iz podpoglavja 3.4.3.2.
V podpoglavju 3.2.2 se na strani 16
spremenita naslova tretjega in četrtega
stolpca v Tabeli 3.
V podpoglavju 3.4.3 se v prvem
odstavku na strani 28 zadnji stavek
spremeni v »Projektom, prijavljenim na
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razpis na neposredna učinka Rezultata
B.3, se bo dodelilo do 2.683.569,98
EUR, kar je razvidno tudi iz tabele 3 v
podpoglavju 3.2.2 tega dokumenta.«
V podpoglavju 3.4.3.1 se v prvem
odstavku na strani 29 zadnji stavek
spremeni v »Projektom, prijavljenim na
razpis na neposredni učinek B.3.1, se
bo dodelilo do 2.683.569,98 EUR, kar je
razvidno tudi iz tabele 3 v podpoglavju
3.2.2 tega dokumenta.«
V podpoglavju 3.9 se na strani 36 zadnji
stavek pred Tabelo 4 spremeni v »Vloga
je popolna, ko vsebuje vse dokumente v
skladu s Tabelo 4.«
V podpoglavju 3.10.1 se na strani 37
drugi odstavek spremeni v »V primeru,
da izbirna komisija pri preverjanju
administrativne ustreznosti in
upravičenosti ugotovi nepopolnost
vloge, se vloga zavrne, razen v primerih,
kadar je možna dopolnitev vloge, kot je
navedeno v Tabeli 5.«
V podpoglavju 3.10.1 se na strani 39 v
prvem odstavku za Tabelo 5 četrta
alineja spremeni v
»- zaprošeni znesek sredstev
sofinanciranja projekta je nižji od
najnižjega dopustnega zneska ali višji
od najvišjega dopustnega zneska
sredstev sofinanciranja, ki velja za
izbran rezultat oziroma neposredni
učinek, ki ga projekt naslavlja (Tabela 2
in Tabela 3 tega dela priročnika).«
V podpoglavju 3.10.2.1 se na strani 41
stavek pred Tabelo 7 spremeni v »Za
vsako merilo kakovosti je razpon ocen v
skladu s tabelo 7, razen za kazalnika
SU.1 in SU.2.«
V podpoglavju 3.10.2.1 se na strani 43
prvi stavek za Tabelo 8 spremeni v
»Vloga lahko pri ocenjevanju kakovosti
(tabela 8) prejme do 95 točk.«
V podpoglavju 3.10.3 se na strani 43
drugi odstavek spremeni v »Za
sofinanciranje bodo izbrani projekti z
največ doseženimi točkami do meje
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje
po posameznih rezultatih oziroma po
posameznih neposrednih učinkih, kot je
navedeno v Tabeli 2 in Tabeli 3 tega
dela priročnika.«
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9. 9. 2021

2

Priročnik za upravičence
1.a del: O programu in
javnem razpisu4

9. 9. 2021

3

Priročnik za upravičence

V podpoglavju 3.4.3.1 se na strani 28
spremeni besedilo opombe 16.
V podpoglavju 2.3.2 se na strani 13
spremeni navedba dostopa do Priloge 3
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3. del: Prijava projekta

5

22. 7. 2021

3

Priročnik za upravičence
2. del: Razvoj projekta

9. 7. 2021

2

Priročnik za upravičence
1.b del: O programu in
javnem razpisu5

9. 7. 2021

2

Priročnik za upravičence
2. del: Razvoj projekta

9. 7. 2021

2

Priročnik za upravičence
3. del: Prijava projekta

9. 7. 2021

2

Priročnik za upravičence
4. del: Upravičenost
izdatkov
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Priročnika Urada za finančne
mehanizme o poročanju rezultatov.
V podpoglavju 2.2.1 se umaknejo
dodatni pogoji za udeležbo v postopku
za nevladne organizacije.
S seznama kratic in okrajšav se črta
DIKU in doda HK-dir.
V 2. poglavju se zaradi združitve več
agencij spremeni naziv programskega
partnerja iz države donatorice iz
Norveške agencije za mednarodno
sodelovanje in izboljšanje kakovosti v
visokem šolstvu (DIKU) v Norveški
direktorat za visoko šolstvo in veščine
(HR-dir).
V podpoglavju 2.2 se zaradi združitve
več agencij spremeni naziv
imenovanega programskega partnerja iz
države donatorice iz Norveške agencije
za mednarodno sodelovanje in
izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu
(DIKU) v Norveški direktorat za visoko
šolstvo in veščine (HR-dir).
S seznama kratic in okrajšav se črta
DIKU in doda HK-dir.
V podpoglavju 3.6 se zaradi združitve
več agencij spremeni naziv
programskega partnerja iz države
donatorice, ki nudi podporo pri iskanju in
vzpostavljanju stikov s projektnimi
partnerji iz držav donatoric za projekte v
okviru programa Izobraževanje –
krepitev človeških virov iz Norveške
agencije za mednarodno sodelovanje in
izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu
(DIKU) v Norveški direktorat za visoko
šolstvo in veščine (HR-dir).
V podpoglavju 2.3.2 se na strani 13
spremeni spletna povezava do
Priročnika Urada za finančne
mehanizme o poročanju rezultatov.
V točki d) podpoglavja 2.6.1 se prvi
odstavek spremeni v »Do delovne
uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela so upravičeni zaposleni na
projektu.«
V podpoglavju 2.6.3 se v drugi alineji
tretjega odstavka dopolni opis pri višinah
pavšalnih zneskov za potne in
namestitvene stroške osebja.
V podpoglavju 3.2 se drugi stavek v
drugem odstavku spremeni v »Zaradi
dodelitve javnih sredstev morajo v
skladu z drugim odstavkom člena 8.15
uredb držav donatoric nacionalno
zakonodajo s področja javnega

naročanja spoštovati tudi upravičenci, ki
so osebe zasebnega prava.«.
V podpoglavju 3.4 se v točki a) dopolni
druga alineja o prihodkih, ustvarjenih po
izvedbi projekta.
V točki b) se dopolni alineja o prihodkih,
ustvarjenih med izvajanjem projekta.

