
 

                                                                                            

POVABILO K SODELOVANJU:  
 

PROGRAM LEONARDO DA VINCI  2007 
 (DECENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI)  

 
SPECIFIČNI DEL RAZPISA 

 
1. PROJEKTI MOBILNOSTI 

PROJEKTI MOBILNOSTI 
Rok prijave  30.3.2007 

Kdo se lahko prijavi 

Prijavijo se lahko organizacije, ki organizirajo poklicno izobraževanje in 
usposabljanje (z izjemo terciarnega nivoja, ki v naslednjem programskem 
obdobju spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in 
svetovanja, razna društva, združenja in zbornice, neprofitne organizacije, 
podjetja… 

Postopek prijave 

Prijavnica se odda v  slovenskem jeziku (ali angleškem) na Nacionalno 
agencijo - CMEPIUS. Koordinator oz. nosilec projekta je slovenska 
organizacija.  K prijavnici je potrebno priložiti pismo partnerja o nameri / 
sodelovanju (aneks 1 v prijavnici).  

Potrebni dokumenti ob 
prijavi 

Vsi nosilci projektov ob prijavnici predložijo izpisek iz sodnega registra in 
potrdilo o davčni številki. Vse organizacije nejavnega značaja predložijo 
še kopijo zadnjega zaključnega računa in podatke o finančni 
sposobnosti (bon 2). 

Trajanje projekta Trajanje izvajanja projekta je do 2 leti.  
Mednarodno partnerstvo 
in evropska dimenzija 

Za projekt  mobilnosti je potreben 1 partner iz tujine.  Evropska dimenzija je 
boljša v kolikor ne gre le za čezmejno sodelovanje. 

Finančna sredstva 

Program sofinancira pot in bivanje udeležencev mobilnosti ter njihovo 
jezikovno / kulturno / pedagoško pripravo. Višina sredstev je odvisna od 
države prejemnice, trajanja mobilnosti in ciljne skupine. Sredstva za vodenje 
in spremljanje projekta pripadajo organizaciji, ki projekt prijavi. Sredstva se 
določijo glede na število udeležencev in ciljno skupino. Zneski na enoto so 
objavljeni v finančno-administrativnem delu razpisa Evropske komisije  
OPOZORILO! Pri ciljni skupini strokovni delavci v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju in usposabljanju bo slovenska nacionalna agencija za prvi 
teden aktivnosti odobrila 85 odstotkov zneska za dnevnice (subsistence 
rates), ki so objavljena v zgoraj omenjenem dokumentu, zneski za naslednje 
tedne pa bodo enaki zneskom navedenim v tabeli. 

 
 
 
 



Uporabne strani: 
Prijavnica za projekte mobilnosti (bo na voljo v kratkem na spletni strani: www.cmepius.si/aktualno/razpisi/ldv07.  
Razpis Evropske komisije: [http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html#call] 
Vodnik za prijavitelje (Guide for Promoters): http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html    
 
Informativni dnevi: 
30. januar – Celje (Šolski center)  ob 12 30, kontaktna oseba: ludvik.askerc@guest.arnes.si  
1. februar – Krško (Regionalna razvojna agencija) ob 10h,  kontaktna oseba: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si  
6. februar – Maribor (Univerza v Mariboru) ob 11h, kontaktna oseba: anita.kodba@uni-mb.si  
21. februar – Ljubljana ( Center Evropa) ob 15h, kontakt:  info@center-evropa.si  
 
Usposabljanja za prijavo projektov: 
6. marec – CMEPIUS, Ob železnici 16, Ljubljana  ob 10h 
12. marec – CMEPIUS, Ob železnici 16, Ljubljana ob 10h  
Prijave na usposabljanja sporočite na naslov: marja.medved@cmepius.si in borut.korada@cmepius.si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. VEČSTRANSKI PROJEKTI – PRENOS INOVACIJ 
Namen projektov Prenos inovacij je podpirati razvoj kakovosti in privlačnosti evropskega sistema poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja z identifikacijo, prenosom, prilagoditvijo in integracijo inovativnih rešitev preteklih 
Leonardo da Vinci (in drugih) projektov. Prenos inovacij prenaša inovativne rešitve v eno ali več držav, regionalne in 
lokalne sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja javnih in/ali zasebnih izobraževalnih okolij.  
Proces prenosa inovacij vključuje identifikacijo in analizo potreb uporabnikov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja; izbor in analiza inovativnih vsebin, ki odgovarjajo tem potrebam ter preveritev prenosljivosti inovacij. 
Inovativne vsebine in rešitve bodo projekti prilagodili potrebam uporabnikov, novim ciljnim skupinam, socio-kulturnim 
okoliščinam ter jih postopoma integrirali (oz. certificirali) na evropski, nacionalni, regionalni oziroma sektorski ravni 
poklicnega usposabljanja. 
 

VEČSTRANSKI PROJEKTI – PRENOS INOVACIJ 

Rok prijave  V letu 2007 ni več predprijav. 30.3.2007 je rok za oddajo popolne projektne 
prijave. 

Kdo se lahko prijavi 

Prijavijo se lahko organizacije, ki organizirajo poklicno izobraževanje in usposabljanje 
(z izjemo terciarnega nivoja, ki v naslednjem programskem obdobju spada pod 
program Erasmus) organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, 
združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja … 

Postopek prijave 

Prijava poteka po postopku NA2: celotna prijava za celotni projekt se odda v 
Sloveniji na Nacionalni agenciji (CMEPIUS). Koordinator oz. nosilec projekta je 
slovenska organizacija.  
Letos je za razliko od preteklih let prijavljanje v enem koraku - do roka se odda 
celotno prijavnico z vsemi potrebnimi dokumenti. 

Čas izvajanja projekta Trajanje izvajanja projekta je do 2 leti.  

Mednarodno partnerstvo in 
evropska dimenzija 

Projekt mora povezovati vsaj tri partnerje iz vsaj treh držav, torej najmanj dva tuja 
partnerja poleg slovenskega nosilca projekta. V posamezni državi je lahko povezanih 
več partnerjev. Smer prenosa inovacij je lahko tako v Slovenijo kot iz Slovenije. 

Stopnja sofinanciranja Sofinancira se do 75% upravičenih stroškov projekta 

Maksimalen znesek €/leto Projekti so sofinancirani v višini do 150,000 €/leto  

Upravičeni stroški 
Upravičeni so stroški dela, neposredni stroški (potovanja, oprema, produkcijski stroški, 
promocija …) in posredni stroški (overheads), ki so neposredno povezani z izvedbo 
projekta. 

 
PRIJAVA  
Prijavitelji bodo morali do roka izpolniti prijavnico za večstranske projekte – prenos inovacij v celoti. Evropska 
komisija še ni objavila uradne verzije, prijavnica bo v kratkem na voljo na spletnih straneh: 
www.cmepius.si/aktualno/razpisi/ldv07.  
 
Prijava mora biti izpolnjena v angleškem jeziku. V izjemnih primerih je lahko tudi v drugem uradnem jeziku EU, po 
predhodnem posvetovanju in odobritvi nacionalne agencije (CMEPIUS, kontakt spodaj). Prijave morajo vsebovati v 
celoti izpolnjeno prijavnico, ki mora vsebovati podrobno razdelani finančni načrt. v EUR in vse obvezne 
priloge.  
 



Finančni načrt projekta mora biti izračunan na podlagi realnih dnevnih stroškov dela, ki ne smejo presegati 
maksimalnih vrednosti, ki so objavljene v tabeli 5e v razpisu.  Stroški dnevnic in namestitev morajo biti izračunani na 
podlagi realnih stroškov in ne smejo presegati maksimalnih vrednosti, ki so objavljene v tabeli 5f v razpisu. Lastni viri 
morajo biti prikazani v finančnem načrtu pod prihodki.  
 
Prijavi je potrebno priložiti obvezne priloge: 

 Priloga 1 (Annex 1): Izjava (Declaration of Honour) 
 Priloga 2 (Annex 2): Identifikacija pravne osebe (Legal Entity Form) 
 Priloga 3 (Annex 3): Finančna identifikacija (Financial identification) 
 Priloga 4 (Annex 4): Pisma o nameri mednarodnih partnerjev (Letters of intent) 

Pismo o nameri mednarodnih partnerjev morajo biti natisnjeni na uradnem papirju (oziroma vsebovati  
uradni znak) partnerske organizacije. Vsebovati morajo: naslov projekta, navezavo na cilje projekte, kratek 
opis vloge partnerja, finančni delež projekta (znesek partnerjevega vložka in znesek Leonardo da Vinci 
sofinanciranja), datum in originalni podpis odgovorne osebe in vlogo v organizaciji. 

 
Prijavi je potrebno priložiti tudi:  

 izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od datuma oddaje prijave 
 potrdilo o davčni številki za DDV (izpisek iz davčnega registra) 
 zasebne organizacije morajo ob prijavi predložiti še kopijo zadnjega zaključnega računa in podatke o 

finančni sposobnosti (bon 2). 
 življenjepise (C.V.-je) ključnih oseb v partnerstvu 

 
INFORMATIVNI DNEVI 
Za pomoč pri pripravi in prijavi projektov Leonardo Da Vinci - Prenos inovacij bomo organizirali: 

 informativno predstavitev programa in postopka prijave: 
  7.2.2007 ob 15.00. v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana 
 usposabljanja za prijavitelje: 

12.2.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v 2. nadstropju) – rok najave:   5.2.2007  
26.2.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v 2. nadstropju) – rok najave: 12.2.2007 
Udeležba je brezplačna! Prosimo za predhodno najavo na e-mail naslov: ales.vidmar@cmepius.si  
 

KONTAKT 
Interesente vabimo, da obrnete na nas osebno, javite Vaše ideje in vprašanja: 
Center RS za mobilnost in evropske programe in usposabljanja, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, soba 210. 
 

Aleš Vidmar, večstranski projekti – prenos inovacij 
e-mail:  Ales.Vidmar@cmepius.si,  
Telefon: 01 / 5864 236  

Irena Kos, vodja financ 
e-mail: irena.kos@cmepius.si 
Telefon: 01 / 5864 204 

 
 


