Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni
Evropski uniji
Sklad za NVO in Sklad za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji

VABILO
na javno predstavitev projektov in
srečanje dobitnikov donacij 2. javnega razpisa Sklada za NVO in Sklada za male projekte v okviru
partnerstva

Spoštovani,
kljub temu, da še nismo prejeli podpisanih pogodb o izvajanju projektov, odobrenih v okviru 2. javnega
razpisa Sklada za NVO in za male projekte v okviru partnerstva, bo Vmesni organ za izvajanje Sklada,
v izogib morebitnim napakam pri izvajanju projektov in težavam pri poročanju, organiziral srečanje
dobitnikov donacij.
Vljudno vas torej vabimo na srečanje dobitnikov donacij 2. javnega razpisa sklada za NVO in Sklada
za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji. Dogodek bo potekal v sredo, 11. aprila 2012 v
centru Rinka v Solčavi (Solčava 29), s pričetkom ob 10.30 uri.

Namen in potek srečanja
Srečanje bo razdeljeno na dva dela: v prvem delu, ki bo odprt za javnost in medije, boste dobitniki
donacij na kratko predstavili svoje projekte. V drugem delu pa bomo predstavniki Vmesnega organa
(VO) opozorili na pomembne vidike pri izvajanju odobrenih projektov ter podrobneje predstavili
zahteve pri vsebinskem in finančnem poročanju.
Program:
10:30 – 10:45

Uvodni pozdrav
Nataša Babuder Rumpret, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

10:45 – 11:00

Predstavitev rezultatov razpisa
Mateja Šepec Jeršič, VO

11:00 – 12:30

Predstavitev odobrenih projektov (1. del)
Izvajalci posameznih projektov

12:30 – 13:00

Odmor

13:00 – 14:30

Predstavitev odobrenih projektov (2. del)
Izvajalci posameznih projektov

14:30 – 15:00

Odmor

15:00 – 16:00

Predstavitev navodil za poročanje in postopka spremljanja projektov
Aleš Oven, VO

16:00 – 17:00

Vprašanja in odgovori

17:00

Zaključek srečanja

Predstavitve bodo potekale po naslednjem vrstnem redu:
1. del: Projekti NVO
•

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (V naravi sem doma)

•

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (NOAGS - Novi ornitološki atlas gnezdilk
Slovenije)

•

Okoljsko raziskovalni zavod – ORZ (Reuse za napredek in zmanjševanje)

•

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (Višje, hitreje, močneje - odgovorno!
Trajnostni športni dogodki)

•

Zavod Symbiosis (Tujerodne vrste - naša skrb, moja odgovornost)

•

Vitra Center za uravnotežen razvoj Cerknica (NEP Slovenija)

•

Ekološki center Svit Pomurje Gornja Bistrica (Od semena do krožnika)

•

NOSOROGI, Zavod za kulturno dejavnost (Rehabilitacija starih in avtohtonih sadnih sort v Goriški
regiji: Možnosti rabe in trženja - prispevek k odgovornemu regionalnemu gospodarstvu)

•

Ustanova Fundacija Bit Planota (Planota prijazna invalidom)

•

Zavod NAPREJ (Magic Touch)

•

DrogArt - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic droge (PASS)

•

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice (Razvoj, implementacija in evalvacija
modela sodelovanja javnega stanovanjskega sklada z nevladno organizacijo pri zagotavljanju
psihosocialne podpore pri ohranjanju trajne nastanitve stanovanjsko izključenih ljudi)

•

Zavod Voluntariat (Vrt na Povšetovi)

•

Umi - Univerzum Minerva (MemoHELP)

•

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji)

2. del: Mali projekti v okviru partnerstva
•

Koroški zavod za kulturo (Slovenija - Švicar "Na hribovski vasi STROJNA")

•

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (Sonaravni švi-CAR-sloven-SKI VRT)

•

Logarska dolina d.o.o. (Krepitev mehke mobilnosti na primeru Krajinskega parka Logarska dolina)

•

Biotehniški center Naklo (Ekološka pridelava in hranjenje semena nekaterih pomembnejših
kmetijskih rastlin)

•

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na
področju sociale)

•

Ekvilib Inštitut (ACTRIGHT)

•

Živalski vrt Ljubljana (Izobraževalna kmetija v Zoo)

•

Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino ŠKTM Radlje ob Dravi (Igranje za znanje,
popoldanske izobraževalno ustvarjalne delavnice za mlade)

•

Zavod K6/4 (Platforma za umetniško in znanstveno raziskovanje živih sistemov)

•

Zavod Voluntariat (Naš kraj ima zeleno prihodnost: mednarodno prostovoljstvo za trajnostni
regionalni razvoj)

•

Center za Razvoj Litija d.o.o. (Razvoj inovativnih modelov upravljanja lokalnih tržnic, prodajnih
kanalov in podpornih politik za povečanje prodaje lokalnih produktov in storitev ter dvig kakovosti
življenja na podeželju)

•

Univerza v Ljubljani (Vzpostavitev slovenske zbirke arbuskularnih mikoriznih gliv in promocija
njihove uporabe v trajnostnem kmetijstvu in okoljevarstvu)

•

Znanstveno raziskovalni center SAZU (Pomen kraških vodonosnikov za gospodarske potrebe)

Navodilo za predstavitev projektov
Glede na to, da bo na dogodku predstavljenih 28 projektov, vas vljudno prosimo, da pripravite kratke
in zgoščene predstavitve ter, da se držite razpoložljivega časa za posamezno predstavitev.
Predstavitev naj traja največ 5 minut, obsega naj 3-4 prosojnice v PowerPointu.
1. prosojnica naj vsebuje informacijo o naslovu, prijavitelju in vodji projekta, o morebitnih
partnerskih organizacijah (tudi tistih iz držav donatoric) in višini sofinanciranja iz Sklada za
NVO in Sklada za male projekte v okviru partnerstva
2. prosojnica naj predstavi problem oz. potrebe, ki jih projekt naslavlja.
3. prosojnica naj prikaže dejavnosti in predvidene rezultate.
Ne pozabite na zahteve po označevanju in uporabite logotip donatorja (ki ga prilagamo v
priponki).
Prosimo, da nam zaradi lažje organizacije predstavitve pošljete vnaprej in sicer do torka, 10. aprila
2012, na elektronski naslov: svicarski-prispevek@guest.arnes.si
Prosimo vas za zanesljivo udeležbo.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Mateja Šepec Jeršič,
(v imenu vmesnega organa za izvajanje Sklada)

Ljubljana, 3. april 2012

