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Zadeva: Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov nevladnih organizacij za leto 2027

Na podlagi 6. todke detrtega odstavka 9. dlena Takona o voznikih (Uradni list RS,

31.85/16,67/I7,21/18-ZNorg in43/t9) Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, s
sedeZem Kotnikova 1"9a, 1000 Ljubljana objavlja

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij zaleto 2O2L

l. Namen javnega poziva

Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljevanju: AVP) je nosilec podpore in sodelovanja ter
sofinanciranja projektov civilne druZbe na podrodjih, ki so kljudna za varnost cestnega prometa.

Namen javnega poziva je izbira preventivnih projektov s podrodja zagotavljanja vedje varnosti v
cestnem prometu in v podporo nacionalnim preventivnim akcijam, ki jih bo AVP v letu 2021

sofinancirala. Cilj javnega poziva je finandna podpora projektom nevladnih organizacij, ki so po

vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za

obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list 5t. 39/2013 z dne 24.4.2013), predstavljajo dodano vrednost
pri izvedbi nacionalno koordiniranih preventivnih aktivnosti in dopolnjujejo paleto aktivnosti organov
in organizacij, ki se aktivno vkljudujejo v izvedbo nacionalnih preventivnih akcij. Z tem javnim

pozivom AVP vzpodbuja organizacije k novim inovativnim pristopom in nadgradnjo obstojedih
pristopov za povedanje prometne varnosti.

ll. Predmet razpisa in sofinanciranja

Predmet javnega poziva so projekti nevladnih organizacij in civilne druZbe, ki delujejo na podrodjih,
pomembnih za varnost cestnega prometa, in ki bodo s svojimi preventivnimi aktivnostmi podprli
nacionalne preventivne akcije (skladno s cilji, aktivnostmi in kazalniki na posameznem podrodju

varnosti cestnega prometa ter v predvidenem dasovnem obdobju v letu 2021). lzvajanje projektnih

aktivnosti je moZno tudi izven opredeljenega dasovnega obdobja nacionalnih preventivnih akcij,
vendar naj se vedina nadrtovanih aktivnosti osredotodi na termine nacionalnih preventivnih akcij.
V okviru javnega poziva so za prijavo projektov razpisani naslednji sklopi podrodnih preventivnih

aktivnosti:

Hitrost kot deiavnik tvegania

Alkohol, droge in psihoaktivna snovi

A.

B.

c.

D.

E.

Varnost peScev

Varnost motoristov
Varnost kolesariev in voznikov skiroiev



F. Uporaba varnostnega pasu

G. Mobilni telefon kot dejavnik tvesania v prometu

H. Zadetek 5ole, varnost otrok in mladih

L Psihosocialna pomod Zrtvamjn sVqileXA

Glede na Stevilo prometnih nesred v letu 2020, kjer so bili vzroki neprilagojena hitrost, nepravilna

stran/smer voZnje, neupoStevanje prednosti in nepravilni premiki z vozilom, ielimo z naSimi rednimi

aktivnostmi in tudi z tem javnim pozivom zmanjSati negativni trend, zato 5e posebej vzpodbujamo

aktivnosti organizacij tudi na teh podrodjih. Pri sklopu C je 5e posebej zaZeleno, da preventivne

aktivnosti zajamejo ciljne skupine v vseh starostnih obdobiih.

lll. Skupna viSina sredstev razpisa

Skupna viSina finandnih sredstev javnega poziva v letu 2021je najved 120.000,00 EUR bruto

Posamezni projekt je lahko sofinanciran v viSini najved do 10.000,00 EUR bruto.

Komisija za izbor, potrjena s strani direktorja AVP, bo na podlagi razpisanih meril odlodila o viSini

sofinanciranih finandnih sredstev za posamezen projekt. Sredstva za tekode leto so predvidena za

projekte, ki bodo izvedeni od podpisa pogodbe s posameznim nosilcem projekta najkasneje do srede,

15. decembra2O2l-.

Zakljutno poroiilo projekta, ki se sestoji iz kondnega, evalvacijskega in finandnega porodila o

izvedenem projektu so izvajalci na predpisanih obrazcih dolZni predloiiti najkasneje do torka 30.

novembra 2O2L. Zakljudno poroiilo za izveden sklop >Alkohol, droge in psihoaktivne snovi< pa mora

izvajalec predloZiti najkasneje do petka L4.L.2O22.

lV. SploSni pogojiza prijavitelje

Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov s podrodja varnosti v cestnem prometu je

namenjen neprofitnim, nevladnim organizacijam in organom civilne druZbe. Na javni poziv se lahko

prijavijo: dru3tva, ustanove, javni in zasebni zavodi.

Temeljni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

Prijavitelj mora v prijavi podati i4avo, da bo redno spremljal in izvajal svoje aktivnosti navedene v

prijavi na ta javni poziv po navodilih in priporoEilih, ki so objavljena na spletni strani www.niiz.si za

prepreievanje okuZbe z virusom SARS-CoV-2 in pridobil pisno pozitivno mnenje NIJZ pred

organizacijo in izvedbo posameznega dogodka oz. aktivnosti, v kolikor je to potrebno.

1. Prijavitelj mora biti registriran. Ob prijavi predloZi potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti

neprofitne oz. nevladne organizacije.

2. Prijavitelj mora prijaviti projekt za leto 2021 skladno z razpisno dokumentacijo, ki spada v enega

izmed navedenih sklopov oz. podrodij, ki se izvajajo skladno s terminskim nadrtom nacionalnih



preventivnih akcij za vedjo varnost cestnega prometa v letu 2027. Terminski nadrt se nahaja na

spletni strani AVP. Prijavitelj mora nadrtovati in izvajati osrednje projektne aktivnosti v okviru

omenjenih nacionalnih akc'rj, pri tem pa predvideti izvajanje skupnih aktivnosti z AVP.

3. Prijavitelj mora delovati in izvesti projekt na obmodju Republike Slovenije.

4. Prijavitelj mora prijavo oddati z vsemi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi dokumenti ter prilogami.

5. Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta redno sodelovati z AVP:

r jo navajati kot sofinancerja projekta na vseh gradivih, promocijskem materialu in orodjih
komuniciranja,

. jo pravodasno vabiti na dogodke, kijih v okviru projektnih aktivnosti organizira,

r jo vkljudevati pri pripravi strokovnih gradiv, za vsebino katerih mora pred objavo pridobiti
soglasje AVP, za vsa morebitna odstopanja pri izvedbi prijavljenega projekta mora
predhodno dobiti pisno soglasje AVP,

o ji sporodati aktivnosti oziroma morebitna odstopanja, kijih nadrtuje v okviru posamidnih

nacionalno-preventivnih akcij. Za vsa morebitna odstopanja pri izvedbi prijavljenega

projekta mora predhodno dobiti pisno soglasje AVP,

V okviru aktivnosti projekta mora prijavitelj dokumentirati vse dogodke (npr. foto dokumentacija,
medijske objave itd.). Prijavitelj je dolZan tudi redno spremljati na spletni strani AVP portal NVO in

nam posredovati prispevke za objavo na njem.

6. Prijavitelj mora imeti izdelano finandno konstrukcijo projekta, iz katere so jasno razvidni prihodki in

odhodki (npr. deleZ lastnih sredstev, deleZ javnih sredstev in pridakovan delei sofinanciranja AVP,

deleZ evropskih sredstev, delei prispevkov uporabnikov ali ilanov, deleZ prostovoljnega dela ter
morebitnih drugih virov - priloga).

7. Zaprosilo za sofinanciranje projekta s strani AVP lahko znaSa najveE 70% vrednosti celotnega
projekta.

8. Prijavitelj zagotavlja, da na projektu ne prihaja do dvojnega financiranja iz proradunskih in drugih
javnih sredstev (podpisana izjava).

9. Prijavljeni projekt se ne sme izvajati kot del javne sluZbe. Aktivnosti v okviru prijavljenega projekta

morajo biti za kondne uporabnike brezpladne.

10. Prijavitelj mora izvesti projekt skladno s predlogom prijave na javni razpis. V kolikor pride od

odpovedi ali spremenjenih okoli5din, ki bi pomembno vplivale na izvedbo projekta oz. njegovo
finandno konstrukcijo je pr'rjavitelj dolian predhodno pridobiti soglasje AVP.



1"1". Posamezna enota nevladne matidne organizacije ne more sodelovati v okviru javnega poziva brez

soglasja matidne organizacije oz. mora uradno vlogo, izvedbo projekta in kondno porodilo ter

evalvacijo posredovati matidna organizacija, ki pa v okviru dotidnega projektnega sklopa ne more

ponovno kandidirati.

V. SploSna izhodiSda za pripravo in izvedbo projektov

Projekt prijavitelja na javni poziv mora:

slediti ciljem sprejete Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v

Republiki Sloveniji za obdobje od 2013 do 2022 in nadrtovati podporo nacionalnim

preventivnim akcijam ter podrodnim aktivnostim AVP v letoSnjem letu (aktivno vkljudevanje v

nacionalne preventivne aktivnosti, kijih vodi AVP);

biti nacionalnega pomena za zagolavljanje vedje prometne varnosti;

biti interdisciplinaren in vkljudevati razlidne partnerje na razlidnih ravneh v okolju, kjer se

izvaja; bitistrokovno utemeljen in podprt z referencami;

biti inovativen in udinkoviU

vsebovati sodelovanje z AVP (nadrtovanje skupnih aktivnosti, obveSdanje, usklajevanje) in v

zvezi s tem zagotavlja ustrezno navedbo AVP kot sofinancerja projekta na vseh gradivih,

promocijskem materialu in orodjih komuniciranja ter uporabljati logotip in promovirati AVP

(podpisana izjava ob kandidaturi);

predstavljati nadgradnjo, kreativno dopolnitev ali dodano vrednost v obliki nagovora

specifidne ciljne skupine, specifidne problematike prometne varnosti ali uporabljenega

pristopa aktivnostim, ki jih v slopu koordinacije nacionalnih preventivnih akcij izvaja AVP in

sodelujodi partnerji.

Proiekti, ki bodo sloneli le na aktivnostih, ki iih ie izvaiaio AVP in drugi organi v okviru NPVCP ne

sodijo v iavni poziv.

Vsa grodiva in podatki o vornosti cestnego prometa so dosegliivi na spletnih stroneh AVP, Ministrstva

za infrastrukturo, Policije in Evropske Komisije, DG MOVE ter drugih spletnih straneh.

Vl. Prijava

Prijava mora vsebovati:

izpolnjen razpisni obrazec z osnovnimi podatki o prijavitelju, z vsemi zahtevanimi podatki in

prilogami ter izjavami (potrdilo o registraciji, statut, finandno porodilo, dejavnost prijavitelja,

izjavo o sodelovanju z AVP, izjavo o odsotnosti dvojnega financiranja iz javnih sredstev);

2. prijavitelj mora predloZiti zadnje dostopno letno vsebinsko in finandno porodilo o delu, ki ga

je potrdil ustrezen organ prijavitelja;

a

a

a

a

a

a

'J.



podroben opis celotnega projekta z vsemi potrebnimi informacijami in prilogami (navedeni

cilji, ciljne skupine, strokovna izhodiSda, opis aktivnosti, dasovni okvirji, sodelujodi, predvideni

rezultati...) skladno s posameznimi merili zaizbor;

izdelano finandno konstrukcijo za projekt, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, deleZ

lastnih sredstev, deleZ javnih sredstev, deleZ evropskih sredstev, deleZ uporabnikov ali

dlanov, deleZ prostovoljnega dela ter morebitnih drugih virov sofinanciranja projekta;

izdelano finanino vrednotenje projekta na predpisanem obrazcu, ki vsebuje predvideno
porabo sredstev po postavkah: stro5ki dela, izdatki za blago in storitve, neposredni stro5ki za

izvajalce, ostali stroiki, nadrtovani obseg prostovoljnega dela na projektu;

6. pretekle reference prijavitelja oz. nosilca projekta v zvezi z delovanjem na podrodju varnosti
cestnega prometa, oz. konkretnega projekta;

prijava lahko vsebuje tudi dodatna mnenja s strani uporabnikov, narodnikov itd. in izjave

partnerjev o sodelovanju pri projektu.

izjavo o spremljanju in upo5tevanju navodil NIJZ za prepredevanje okuZbe SARS-CoV-2 pri

organizaciji in izvedbi aktivnosti prijavljenih v tem javnem pozivu.

lz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izlodene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem

obrazcu, ne bodo vsebovale vseh potrebnih izjav in ne bodo ustrezale formalnim pogojem. lzlodene
bodo tudi vse prijave posameznih enot nevladnih organizacij, ki ne bodo upoStevale dolodil o vlogi

matidnih organizacij pri prijavi projekta.

3
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5.
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8.



Vll. Merila zaizbor sofinanciranih projektov

Za vse prijavljene projekte so merila zaizbor enaka

Komisija bo projekte ocenila v skladu z merili za izbor in odlodila o sof nanciranju glede na

razpoloZljiva sredstva in predpisane kriterije javnega poziva. Posamezni projekti bodo ocenjeni v

skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno od 0 do navedenega

najviSjega 5tevila todk (4,5,7,8,!2,15 ali20), kar pomeni, da je posamezen projekt lahko ovrednoten z

najved L00 todkami.

Komisija bo na podlagi vrednotenja projektov, skladno s pogoji in merili ze izbor, sofinancirala

najbolje ocenjene projekte po todkovnem vrstnem redu. ViSina sofinanciranih sredstev za posamezen

projekt je odvisna od Stevila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene in kvalitete projekta ter

upraviienih oz. utemeljenih finandnih sredstev in doslednega upoltevanja dololiljavnega poziva ter

pogod benih obveznosti.

Ustreznost predloga oz. vloge
glede na razpisane kriterije

Max. 5t.

todk
Vsebina

Ne

ustreza
V

celoti
V vedji
men

Delno

20 15 7 0 20
t. Vsebinska ustreznost projekta - koncept in vsebina

projekta ustrezata razpisnim pogojem in sklopom,

zagotovljena dolgorodnej5a naravnanost projekta;

upoStevanje in prilagoditev aktivnosti za prepredevanje

5irienja okuZb

20 15 7 0 20

2 Partnerstvo v projektu - sodelovanje z AVP (tudi v

sklopu preteklih javnih razpisov AVP), povezovanje z

drugimi ustanovami in organi, mreZenje, pokritost
SirSega podrotja varnosti cestnega prometa,

sodelovanje z obiinskimi SPV ter drugimi deleZniki
prometne varnosti

2020 15 7 03 lnovativnost - izvajanje novega projekta ali bistvena

nadgrad nja obstojedega

15 12 5 0 15

A, Vrednotenje utinkov projektov in prepoznavnost -

moZni vidiki uspeinosti, medijska prepoznavnost in

sodelovanje z mediji (vsaj 1 napovedan medijski

dogodek), ovrednotenje udinkovitosti projekta in

doseganja nacionalnih ciljev za posamezno podrodje,

prepoznavnost v lokalnih okoljih

15 t2 5 0 15

5. Ustreznost finanine konstrukcije projekta - ustrezna

razdelitev stroSkov izvajalca in stro5kov za izvedbo

projekta, zagotovljeno sofinanciranje, deleZ javnih,

lastnih sredstev, zunanji viri sofinanciranja, ustrezno

ovrednoteno prostovoljno delo

10 8 4 0 10

6 Reference in profesionalnost izvajalca - pretekli
projekti, dosledno izvajanje napovedanih aktivnosti na

prijavljenih projektih za sofinanciranje AVP, njihova
uspeinost in prepoznavnost, status druStva oz.

organizacije v javnem interesu s podrodja preventive,

vzgoje in varnosti v cestnem prometu .

100SKUPAJ



Posamezen projekt je lahko sofinanciran s strani AVP v maksimalni viSini do 10.000,00 EUR bruto,
ob tem pa ta znesek ne sme presegati TOTovrednosti celotnega projekta. Prijavljen projekt je lahko
v celoti sofinanciran iz javnih sredstev (sredstva driavnega in evropskega proraEuna ter proraiunov
lokalnih skupnosti).

Vlll. Pogojiza izbor

lzloieni bodo:

projekti, ki niso predmet javnega poziva oz. ne zadostujejo osnovnim pogojem javnega poziva
ali ne sledijo ciljem in v vedji meri dasovnim okvirjem nacionalnih preventivnih akcij s podrodja
varnosti cestnega prometa (ll. poglavje javnega poziva);

projekti oz. prijave, ki ne bodo oddane pravodasno, na predpisanih obrazcih ali ne bodo
zadostile vsem navedenim izhodi5dem javnega poziva;

projekti, ki niso strokovno utemeljeni in ne sledijo ciljem zagotavljanja varnosti cestnega
prometa;

projekti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so Ze v celoti financirani iz proradunskih
sredstev in drugih javnih sredstev;

projekti, vezani na organizacijo strokovnih sredanj, zaloini5tva in so predmet trZne dejavnosti;

projekti, namenjeni izkljudno produkciji oglasnih sporodil, promocijskih kampanj, tiskanih gradiv
za ozaveSdanje o sploSnih temah prometne varnosti brez jasne opredelitve nagovorjene
specifidne ciljne skupine in/ali izbrane teme ter utemeljitve vzrokov zanje pripravljenega
nagovora;

projekti, ki jih izvajalec izvaja izkljudno ali v vedini z zunanjimi pogodbenimi partnerji. lzvajalec
mora izvesti vsaj 30% aktivnosti na projektu z aktivacijo lastnih virov - sem Stejejo zlasti:
opravljene ure dela zaposlenih sodelavcev ali opravljene ure prostovoljnega dela

projekti, katerih sofinanciranje bi bilo v neskladju s tretjim oziroma Sestim odstavkom 10. dlena
TVoz-L;

projekti, ki bi lahko pomenili nasprotje interesov med izvajalcem in narodnikom v smislu dolodb
Zakona o integriteti in prepredevanju korupcije.

Prijavitelj lahko prijavi najved tri (3) projekte pri demer velja, da za vsak posamezen sklop oz.

vsebinsko podrodje (ll. poglavje javnega poziva) lahko prijavi en (1) projekt.

V obravnavo strokovni komisiji bodo predloiene najved tri (3) prijave projektov istega prijavitelja, pri
demer bosta v obravnavo poslani tiste tri prijave, ki bodo na AVP evidentirane kot prve prispele.

a

a
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a
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a

Komisija zaizbor se lahko odloii, da bo podprla najvei tri projekte posameznega prijavitelja.



lX. Komisija zaizbor

Strokovna komisija za izbor sofinanciranih projektov je sestavljena iz petih (5) dlanov; s sklepom jo

imenuje direktor AVP.

Komisija najprej pregleda vse pravoeasno prispele vloge prijaviteljev, preveri ustreznost vlog in po

potrebi prijavitelje pozove k njihovi dopolniti. Vloge prispele po predpisanem roku za oddajo se ne

obravnavajo in se neodprte vrnejo po po5ti na naslov prijavitelja projekta. Vloge. ki bodo prispele po

elektronski poiti po predpisanem roku se ne bodo obravnavale.

V nadaljevanju strokovna komisija ocenjuje posamezne vloge skladno s predhodnimi merili javnega

poziva in dolodi maksimalno vi5ino sofinanciranja projekta. V zvezi s tem se sklene pogodba o

sofinanciranju med AVP kot narodnikom in nevladno organizacijo kot izvajalcem posameznega

prijavljenega projekta, ki podrobneje opredeli obojestranske obveznosti in projektno sodelovanje.

Slednje se presoja tudi v sklepni fazi odlodanja strokovne komisije glede viSine sofinanciranja

prijavljenega projekta.

X. Rok prijave

Javni poziv se pridne z javno objavo na spletnih straneh AVP www.avp-rs.si v marcu 2021.

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 12 . april 2O2l do 13.00 ure.

Prijave morajo biti poslane na naslov:

Javna agenciia RS za varnost Drometa, Kotnikova 19a, 1000 Liubliana

s orioisom: >Javni ooziv za sofinanciranie proiektov nevladnih organizacii za leto 202L<<

ali na e-naslov: gp.avp@avp-rs.si

Stele se, da je prijava pravoEasna, ie je na navedenem naslovu do vkljuEno ponedeljka 12. aprila

2021do 13.00 ure.

Xl. lzbraniprojekti

Komisija za izbor bo na podlagi meril iz Vll. sklopa izbrala projekte, ki sledijo ciljem in aktivnostim

nacionalnih preventivnih akcij in usmeritvam Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega

prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list 5t. 39/2013 z dne 24. 4.2073lr.

Nosilci oroiektov bodo o izbiri obveSdeni pisno z odlodbo naikasneie do petka,2S.aplle2QZl

Odlotitev komisije za izbor je dokonina in povsem v pristojnosti AVP.

Na osnovi sklepa strokovne komisije o dodelitvi finandnih sredstev bo podpisana pogodba o

sofinanciranju preventivnega projekta posamezne nevladne organizacije za leto 202L, ki bo

podrobneje opredelila obveznosti prijavitelja oz. izvajalca (nevladne organizacije) in AVP kot

sofinancerja izbranega projekta iz naslova dolodiljavnega poziva.

V primeru odobritve niZjega zneska sofinanciranja od dejansko zaproienega je izvajalec v roku 15 dni

od prejema sklepa o sofinanciranju dolZan re-evalvirati projektne aktivnosti in finandno strukturo

projekta, o spremembah obvestiti AVP ter pridobiti soglasje z novim predlogom izvedbe.



ee izvajalec projekta ne re-evalvira, se domneva, da bo izvedel v prijavi opredeljene projektne

aktivnosti ne glede na vi5ino odobrenih sredstev.

Xll. ZakljuEno poroEilo

lzvajalec mora po izvedenem projektu, vendar najkasneje do torka 30. novembra 2O2L predloZiti

zakljudno porodilo izvedenega projekta. Zakljudno porodilo za izveden sklop >Alkohol, droge in

psihoaktivne snovi< pa mora izvajalec predloZiti do petka L4,t.2022.

To se sestoji iz: kondnega porodila o izvedenih aktivnostih, evalvacijskega in finandnega poroiila z

vsemi dokazili upravidenih stro5kov. O obliki in nadinu priprave zakljudnega porodila bo izvajalec

obve5den z navodilom AVP.

lzvajalec je dolZan predloZiti finandno porodilo in dokazila stroikov ter porodati o vseh projektnih

aktivnostih za celoten obseg projekta ne glede na viSino sofinanciranja. lzvajalec je dolZan za radune,

ki se nana5ajo na storitve in prav tako pri obradunu prostovoljskih ur natandno specificirati: ime in
priimek izvajalca, Stevilo opravljenih ur in izvedena dela na projektu.

Za evalvacijsko porodilo mora izvajalec zbrati predvidene podatke, v obliki obrazca, ki ga bo pripravil

sofinancer (AVP). V njem mora spremljati: Stevilo sodelujodih, ocena in mnenje sodelujodih,

dolgorodni udinki aktivnosti, indikatorji za te udinke (merjenje, vedenje...), medijska pojavnost in
drugo.

ee izvajalec ne predloZi popolnega porodila skladno z opredeljenimi roki, se sofinanciranje projekta

zavrne.

Xlll. lzplaiilo sofinanciranih sredstev

Sofinancirana sredstva bodo izpladana skladno z dolodili podpisane pogodbe med AVP in izvajalcem

projekta na podlagi kondnega porodila, evalvacije projekta ter ustreznih dokazil o izvedenih

a ktivnostih.

AVP bo na podlagi prejetih porodil ob koncu posamezne projekte tudi samostojno evalvirala. Pri tem

bo upoStevala naslednje kriterije glede na nadrtovane in v prijavi navedene projektne aktivnosti
posameznega nosilca izbranega projekta:

o usklajenost izvedenih projektnih aktivnosti z nadrtovanimi, opisanimi v prijavi na javni poziv,

. Stevilo in vrsto izvedenih aktivnosti,
o Stevilo doseZenih ciljnih skupin (Stevilo obiskovalcev, doseZenih posameznikov, doseg preko

socialnih omreZij, izdanih gradiv...),

o primernost in strokovnost izvedenih aktivnostiglede na namen, cilje in ciljno skupino,

o skladnost s preventivnimi nacionalnimi akcijami (ustrezna dasovna ume5denost),
o proaktivno sodelovanje z AVP, promocija in ustrezno navajanje AVP kot sofinancerja

projekta,

o medijska pojavnost in promocija aktivnosti ter odmevnost (najmanj 1 medijski dogodek),



. spremljanje uspeSnosti in udinkovitosti izvedenih aktivnosti (ustremo dokumentirati v

kondnem porodilu),

r primernost povezovanja in sodelovanja z drugimi deleiniki,

o primernost in ustrezenizkaz porabe finandnih sredstev glede na vsebinske postavke (stroiki

dela, izdatki za blago in storitve, potni, drugi stro5ki; ustreznost finandne konstrukcije

prihodkov in odhodkov),

r dodatne dejavnosti nosilca projekta.

Na podlagi ocene strokovne komisije in evalvacije projekta lahko AVP izbranim projektom, ki ne

izpolnjujejo osnovnih kriterijev javnega poziva in priiakovanj strokovne komisije AVP ali niso

usklajeni s posredovano prijavo posamezne organizacije ter predvidenimi d<tivnostmi, zmanj5a

delei ali zavrne sofinanciranje posameznega projekta.

XlV. Upraviieni stroSki

StroSki, kijih bo AVP sofinancirala v okviru izbranega projekta prijavitelja, so upravideni, de

. so neposredno povezani z aktivnostjo prijavljenega projekta in izkazujejo namensko porabo;

. so dejansko nastali in jih izvajalec predloZi v porodilu z ustreznimi doka:ili (raduni, potrdila o

pladilu, pogodbe, dokazila o opravljenih prostovoljskih urah, potni nalogi..), na katerih je

o pred e lje n : izvaja lec p rojekta, na ziv sofi na ncira nega proje kta;

. so nastali skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja in racionalne porabe;

. nastanejo in so pladani v obdobju porabe sredstev, od podpisa pogodbe in najkasneje do 30.

decembra 2021;

r temeljijo na knjigovodskih in drugih listinah;

. so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.

V zvezi z izvajanjem projektov so upraviEeni zlasti naslednji namenski stroiki:

r materialnistroSki za nakup blaga in storitev, potrebnih za izvedbo projel.:tnih aktivnosti;

r stro5ki dela, vendar le do deleia 70% celotnega stroSka dela, izkazanega po Stevilu na

projektu opravljenih delovnih ur.

o pri tem se urna postavka za stroSke dela v okviru projektnih aktivnosti upoSteva v

vi3ini do najved 12 EUR bruto ne glede na vrsto pogodbenega razmerja,

o stroSki znanstvenega in strokovnega dela, namenjenega pripravi strokovnih in

znanstvenih gradiv, publikacij ter predavanj do vi5ine 300 EUR bruto na avtorsko polo

(30.000 znakov s presledki) in do 35 EUR bruto za3"uro strokovnega predavanja, kar

se jasno dokaZe in opredeli v kondnem poroiilu (o kvaliteti, upc,rabnosti, ustreznosti

gradiv in predavanj ter dejanski viSini sofinanciranja odloda strokovna komisija AVP);

o urna postavka prostovoljnega dela se upo5teva v viSini 6 EUR brrto;
o v zvezi s stro5ki dela je na projektu upraviienih najvei 35-olo opravljenih ur za

koordinacijo in vodenje projekta;

o potni stroiki za izvedbo projektnih aktivnosti. Y zvezi s tem se dejansko nastali potni stroSki

za namen prijavljenega projekta obraiunajo oz. upoStevajo v viSini 0,21 EUR na prevoieni

kilometer.



Neupravideni stroSki:

. najemnina, uporabnina za poslovne prostore in obratovalni stroiki (elektrika, voda itd.), ki je

namenjena sploinemu poslovanju organizacije

. nakup opreme, pohiStva, strojev, prevoznih sredstev, nenamenskega pisarniSkega materiala,
radunovodske storitve in podobno,

o dolSovi in stroikiobrestiali morebitne finandne obveznostido tretjih oseb,
. stroSki pogostitve in reprezentandni stroSki,

o drugi stroiki, ki niso skladni z namenom in predmetom javnega poziva.

XV. Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Javni agenciji RS za varnost prometa,
kontaktna oseba: g. Jure Smolid, tel.: Ot/478 88 13, e-naslov: jure.smolic@avp-rs.si.

Potencialni prijavitelji so vabljeni, da spremljajo spletno stran AVP, kjer bodo objavljane morebitne
dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom.

dipl. inZ. str

Poslono: javno objavljeno no spletnih straneh www.avp-rs.si

Priloge: obrqzcizo oddojo prijave in izjove

Vloiiti: - v zodevo.




