
 

                
 

 

SKLAD ZA BILATERALNO SODELOVANJE 

Poziv za finančna sredstva 

 

ACF program v Sloveniji 

Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene 

ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja 

dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. S tem želi  okrepiti vlogo nevladnih 

organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na 

nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi 

krepitev sodelovanja med slovenskimi civilnodružbenimi organizacijami in organizacijami iz držav 

donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške. 

Namen sklada 

V sklopu ACF programa v Sloveniji je ustanovljen Sklad za bilateralne odnose z dodatnimi sredstvi za 

mreženja, srečanja, prenos izkušenj in dobrih praks ter znanja med slovenskimi NVO in državami 

donatorkami (Norveška, Islandija in Lihtenštajn). 

Sredstva Sklada za bilateralne sodelovanje je eden izmed načinov, kako utrditi odnose med donatorji 

sklada in državami upravičenkami ter prispeva k tesnejšemu sodelovanju na področjih skupnega interesa.     

Kdo se lahko prijavi 

Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih projektov v sklopu ACF programa v 

Sloveniji, kateri so se izvajali ali se še vedno izvajajo v partnerstvu z organizacijo iz ene izmed držav 

donatoric, v času izpolnjevanja prijavnega obrazca. Ravno tako se lahko prijavijo organizacije iz držav 

donatoric, ki so partnerice v projektih, sofinanciranih v sklopu ACF programa.  

Upravičene dejavnosti 

Za podporo iz Sklada za bilateralno sodelovanje so upravičene dejavnosti, ki omogočajo povezovanje, 

izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med izvajalci projektov in organizacijami 

iz donatorskih držav. Aktivnosti morajo biti povezane s projekti sofinancirani v sklopu ACF programa in 

predstavljajo njihovo nadgradnjo. 

Vsi izvajalci projektov bodo morali sodelovati v anketi FMO (Finacial Mechanisms Office), glede 

rezultatov bilateralnega partnerstva (izboljšanje metod, pristopov ali znanja). 

Upravičeni stroški 

- Stroški osebja, 
- honorarji in stroški za udeležbo na konferencah, seminarjih, tečajih, srečanjih in delavnicah, 
- potni stroški za študijske obiske, potovanja in za obiske zunanjih strokovnjakov, 
- stroški organizacije bilateralnih konferenc, seminarjev, tečajev, srečanj in delavnic, 
- stroški promocijskih in informacijskih dejavnosti, 
- stroški honorarjev za zunanje sodelavce 



 

                
 

- ipd. 
Gre za nepopoln seznam upravičenih stroškov. Vsi stroški, ki so sicer upravičeni stroški projekta (glej 
Navodila za izvajanje projektov) so tudi upravičeni stroški po tem pozivu.  
 

Višina sredstev in trajanje poziva 

V skladu je na voljo 30.000 €, ki bodo zainteresiranim prijaviteljem dodeljena po poenostavljenem 

izbirnem postopku. Sredstva bodo na voljo ves čas izvajanja projektov oz. do porabe. Najvišji znesek 

donacije iz Sklada za bilateralno sodelovanje je 5.000 € na pobudo, višina sofinanciranja pa lahko znaša 

do 100 % upravičenih stroškov.  

Uspešni prijavitelji bodo prejeli 90 % predplačila po podpisu, preostanek sredstev pa bo prijavitelju 

nakazan po odobritvi končnega poročila.  

Trajanje projektov 

Vsi projekti se morajo zaključiti najkasneje 31. 3. 2024. Skrajni datum upravičenosti stroškov je 30. 4. 

2024. 

Razpoložljivost sredstev  

Poziv za zbiranje prijav bo odprt do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. oktobra 2023. Vložene 

prijave bodo obravnavane sproti. Odobritev oz. zavrnitev vloge bo prijaviteljem posredovana po 

elektronski pošti, ki bo navedena v prijavnem obrazcu. 

Kako zaprositi za sredstva 

Upravičenci zaprosijo za dodatno financiranje na prijavnem obrazcu, ki je priložen temu pozivu, pri čemer 

pojasnijo potrebo po dodatnem financiranju, opredelijo namen dodatnega financiranja ter prispevek 

predlaganih aktivnosti k ciljem projekta, njihovo trajanje in predvidene stroške. Vloge prijavitelji pošljejo 

na e-naslov: prijava@acfslovenia.si. 

Merila za dodelitev dodatnih finančnih sredstev 

Upravljavec sklada bo vloge proučil in dodelil dodatna sredstva za bilateralno sodelovanje v skladu z 

naslednjimi merili:  

- zaprošena sredstva za nadgradnjo bilateralnega sodelovanja niso bila vključena v osnovni finančni 
načrt projekta, 

- predlagane dejavnosti so ustrezne in pomembne za izvedbo projekta,  
- pričakovani učinki in rezultati predlaganih dejavnosti pomenijo kakovostno nadgradnjo projekta, 
- prijava izkazuje stroškovno učinkovitost. 

 
Upravljavec sklada si pridržuje pravico, da od prijavitelja zahteva ustrezne popravke, v kolikor prijava ne 

bo izpolnjevala zgornjih kriterijev. 

Projektne vloge bodo pregledane in ocenjene s strani dveh članov Upravljalca sklada. Končna odločitev 

bo sprejeta s strani Komisije za izbor.  
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Odobritev oz. zavrnitev vloge bo prijaviteljem posredovana po elektronski pošti prijavitelja navedeni v 

prijavnem obrazcu, najkasneje v 30. dneh od prejema popolne prijave. 

Poročanje o porabi sredstev za bilateralno sodelovanje 

Nosilci projektov oz. njihovi partnerji iz držav donatoric, ki bodo prejeli dodatna sredstva za bilateralno 

sodelovanje, bodo poročali ločeno od osnovnega finančnega načrta projekta, pri čemer bodo morali 

upoštevati enake zahteve, ki veljajo za ostale projektne stroške. Priložiti bodo morali poročilo o izvedenih 

dejavnostih ter doseženih rezultatih, za dokazilo izdatkov pa ustrezne listine (npr. predložiti plačilne liste, 

časovnice, potne naloge, potrdila o plačilu …), skladno z navodili za poročanje. V primeru netočnosti ali 

neustreznih dokazil ima upravljavec pravico zahtevati pojasnilo in povračilo sredstev. Pri stroških 

partnerja iz države donatorice se lahko namesto dokazil posreduje tudi izjava neodvisnega kvalificiranega 

revizorja, če ta izjava vključuje navedbo, da so stroški v skladu s PIA (Programme Implementation 

Agreement), relevantno zakonodajo in nacionalnimi računovodskimi praksami.  

Informacije glede procesiranja osebnih podatkov, ki jih prijavitelji projektov posredujejo programu 

Active Citizens Fund v Sloveniji 

Obveznosti prijavitelja glede obdelave in varstva osebnih podatkov kot tudi vse ostale potrebne 

informacije v zvezi s procesiranjem osebnih podatkov, ki so vključene v Javni razpis za srednje in velike 

projekte ter Javni razpis za male projekte, veljajo tudi za ta razpis.  

 

 

 

SKLAD ZA BILATERALNO SODELOVANJE 

Prijavni obrazec 

Prijavitelj:   

Naslov projekta financiranega v sklopu ACF 

Programa: 

 

Obrazložitev razloga prijave za dodatna sredstva 

in povezave k obstoječim projektnim 

aktivnostim: 

 

Pričakovani učinki in rezultati nastali s pomočjo 

dodatnega financiranja: 

 

Predlagane aktivnosti:  

Trajanje projekta:  

Predviden stroškovnik: 

(kategorije stroškov in višina sredstev) 

 

 


