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Z ozirom na podporo, ki so jo vsa društva podala Zvezi strojnih inženirjev Slovenije,

pri izvedbi projekta "Podporno okolje delovanja strokovnega tehničnega nevladnega sektorja",
vam predstavljamo obvestilo Regionalnega centra Pitija d.o.o., s katerim vas obveščamo o
razpisu
"ŠVICARSKEGA
PRISPEVKA"
za
izvajanje sklada za male projekte, ki bo financiran iz Švicarskega prispevka in sicer iz dveh
ločenih skladov:
NVO sklad in Sklad za spodbujanje partnerskih projektov.
Več o predstavitvah si lahko preberete v nadaljevanju sporočila, hkrati pa se v priponki
nahajajo vsa vabila in posamezne predstavitve.
Vljudno vabljeni!

ZSIS
info@zveza-zsis.si
Tel.: 01-425 47 57

OBVESTILO 1
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Pitija d.o.o. in Regionalni center za okolje (REC) smo v aprilu 2010 uradno postali posredniško
telo, zadolženo za izvajanje sklada za male projekte, ki se bo financiral iz Švicarskega
prispevka.
V okviru Švicarskega prispevka se bosta izvajala dva ločena sklada in sicer NVO sklad, kjer je
na razpolago 1.402.650 CHF (977.797 €) ter Sklad za spodbujanje partnerskih projektov, kjer je
na razpolago 701.350 CHF (488.916 €).
Prvi sklad je namenjen izključno nevladnim organizacijam, maksimalna višina sofinanciranja
projektov s strani Švicarskega prispevka pa je 100.000 CHF (69.711 €). Osnovni prioriteti
financiranja sta bili določeni s strani donatorja in sta okoljska problematika ter zagotavljanje
socialnih storitev. V okviru posameznega projekta bo Švicarski prispevek zagotovil 90%
sofinanciranje, medtem ko bodo morali prijavitelji zagotoviti preostalih 10% v obliki finančnih
sredstev (prispevek v naravi - in kind contribution ni dovoljen).
Drugi sklad je namenjen izključno partnerskim projektom s Švicarskimi partnerji, saj se
spodbuja spoznavanje in sodelovanje različnih organizacij v obeh državah. Odprt je za vse
teme ter različne institucije, kot so NVO, šole, bolnišnice, občine, itd. Maksimalna višina
sofinanciranja projektov s strani Švicarskega prispevka je 50.000 CHF (34.855 €). V okviru
posameznega projekta bo švicarski prispevek zagotovil 85% sredstev, prijavitelj pa 15% v obliki
finančnih sredstev.
Po trenutnih predidevanjih bo razpis za oba sklada objavljen v URL RS 14 junija 2010 in na
spletni strani sklada. Uradna predstavitev Švicarskega prispevka ter uvodna delavnica na temo
objavljenega razpisa je predvidena 17.6 2010 v Mestnem muzeju v projekcijski dvorani med
10.00 in 14.00 uro. VLJUDNO VABLJENI.

Prosimo, da to sporočilo prepošljete naprej tudi ostalim partnerskim organizacijam/članicam v
vaši mreži.
O vseh morebitnih spremembah bomo obveščali tudi na Pitijini spletni strani.

OBVESTILO 2

Spoštovani,

V tem tednu bo na spletni strani vmesnega organa www.svicarski-prispevek.si in v uradnem
listu objavljen 1. javni razpis za predložitev projektov v okviru Sklada za nevladne organizacije
in Sklada za male projekte v okviru partnerstva, ki se sofinancirata iz Švicarskega prispevka.
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Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Švicarskega prispevka in Uvodne delavnice za
prijavitelje na razpis. Predstavitev in delavnica bosta potekali v četrtek, 17. 6. 2010 med 10.00
in 13.00 uro v Projekcijski dvorani Mestnega muzeja Ljubljana, Gosposka 15.

Vabilo z okvirnim programom in dodatnimi organizacijami pošiljamo v priponki.

OBVESTILO 3

VABILO
NA PREDSTAVITEV ŠVICARSKEGA PRISPEVKA IN UVODNO DELAVNICO ZA
PRIJAVITELJE NA 1. JAVNI RAZPIS SKLADA ZA NVO IN SKLADA ZA MALE PROJEKTE V
OKVIRU PARTNERSTVA

v tem tednu bo na spletni strani vmesnega organa www.svicarski-prispevek.si in v uradnem
listu objavljen 1. javni razpis za predložitev projektov v okviru Sklada za nevladne organizacije
in Sklada za male projekte v okviru partnerstva, ki se sofinancirata iz Švicarskega prispevka.
Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Švicarskega prispevka in Uvodne delavnice za
prijavitelje na razpis. Predstavitev in delavnica bosta potekali v četrtek, 17. 6. 2010 med 10.00
in 13.00 uro v Projekcijski dvorani Mestnega muzeja Ljubljana, Gosposka 15.
Aleš Oven
PITIJA svetovanje d.o.o.
Šmartinska cesta 130
SI - 1000 Ljubljana

T: +386 1 542 33 50
F: +386 1 542 32 04
W: www.pitija.com

3/3

