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PRILOGA K PRIJAVNEMU OBRAZCU
v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem − Študentski inovativni projekti za družbeno korist  2016−2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
 
Podatki o projektnih predlogih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oz. univerze (v nadaljevanju: visokošolski zavod). Samostojni visokošolski zavod lahko predloži največ tri (3) projekte.
Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov na članico univerze, ki jih določa javni razpis. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega števila projektov (tri (3) projekte), temveč manj ali nobenega, lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze. Za posamezno članico se v tem primeru lahko prijavi več kot tri (3) projekte, vendar ne več kot pet (5).
1. OSNOVNI PODATKI VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
Samostojni visokošolski zavod izpolni le polje "Članica univerze oziroma samostojni visokošolski zavod".
2.  PODATKI O PROJEKTU  ŠT.                    
Če prijavni obrazec vključuje več projektov, je potrebno za vsak posamezen projekt izpolniti 2. točko tega obrazca: Podatki o projektu.
2.1 Partnerstvo v projektu
 
Seznam predvidenih študentov 
Navedite število študentov (brez imen in priimkov), ki bodo sodelovali v projektu. Za vsakega študenta posebej je potrebno izpolniti zahtevana polja.
Študent
(min. 6 do maks. 10)
Naziv študijskega programa
Bolonjska stopnja študija
Klasius
P-16
Zavod, iz katerega bo študent
Seznam pedagoških mentorjev
Navedite pedagoške mentorje, ki bodo sodelovali v projektu.
Pedagoški mentor
Ime in priimek pedagoškega mentorja
EMŠO
Visokošolski zavod, kjer je zaposlen, in datum zaposlitve
Ime študijskega programa, iz katerega prihaja 
Klasius
P-16
Datum izvolitve v naziv
Vrsta naziva
Seznam podpornega strokovnega osebja
Navedite podporne strokovne osebe, ki bodo sodelovale v projektu.
Podporna strokovna oseba
Ime in priimek
EMŠO
Visokošolski zavod, kjer je zaposlen
E-poštni naslov
2.2 Utemeljitev in cilji projekta
Navedite utemeljitev projekta ter kratek povzetek vsebinske zasnove (do 2.000 znakov). 
Opišite problem, ki ga nameravate razreševati (do 2.000 znakov).
2.3 Izvedljivost vsebinske zasnove projekta 
 
Naštejte in na kratko opišite aktivnosti, ki naj si sledijo po logičnem zaporedju izvajanja projekta. Ne glede na velikost projekta opredelite in opišite vsaj 3 posamezne aktivnosti. Če v projektu sodeluje(jo) tudi organizacija(e) z gospodarskega ali družbenega področja (partner 2), je potrebno navesti in opisati aktivnosti tudi za partnerja 2 (do 2.500 znakov).
Na kratko opišite predvidene naloge vključenih pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev v projektu.
Pedagoški mentor: opredeljene morajo biti naloge vsakega od sodelujočih pedagoških mentorjev in njihov doprinos k projektu.
Strokovni sodelavec: opredeljene morajo biti naloge vsakega od sodelujočih strokovnih sodelavcev in njihov doprinos k projektu. Če sodeluje več strokovnih sodelavcev, mora biti razviden doprinos posameznega strokovnega sodelavca iz njegovega področja dela.
Ped. mentor / strok. sodelavec
Opis predvidenih nalog ped. mentorja / strok. sodelavca v projektu
Doprinos k projektu
2.4  Kompetence
 
Navedite izključno poklicno specifične kompetence, ki jih bo posamezen študent pridobil z vključitvijo v projekt (najmanj eno kompetenco). Za študente, za katere se predvideva opravljanje istovrstnih nalog, se lahko kompetence ponovijo. Navedite tudi način pridobitve kompetenc. Pomembno je, da se način pridobitve ter navedene kompetence navezujejo na vsebinsko zasnovo projekta. Način pridobitve naj bo opisan čim bolj konkretno.
Študent
Poklicno specifična kompetenca
Način pridobitve kompetenc
2.5 Lokacija aktivnosti
Ali se bo del projektnih aktivnosti izvajal neposredno v lokalno/regionalnem okolju? 
Opišite, na kakšen način se bodo projektne aktivnosti izvajale v lokalno/regionalnem okolju (do 2.000 znakov).
2.6 Rezultati
Opišite pričakovane rezultate, ki jih prinaša projekt (do 1.500 znakov).
Opišite, kako predvideni rezultati projekta izkazujejo družbeno korist v lokalno/regionalnem okolju v obdobju trajanja projekta (do 1.500 znakov).
Opišite potencial nadaljnjega izvajanja projekta po izteku sofinanciranja projekta (do 1.500 znakov).
Opišite, kakšen učinek bo imel projekt na širšo lokalno skupnost po zaključku projekta (do 1.500 znakov).
Opišite, kako bo projekt prispeval k zagotavljanju enakih možnosti prikrajšanih skupin (do 1.500 znakov).
2.7  Interdisciplinarnost
2.8 Binarnost
Vrsta standardnega stroška na enoto
Vrednost enote za SSE 
Število ur
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov
Podporno strokovno osebje
12 EUR
Študent
9 EUR
Pedagoški mentor
20 EUR
Strokovni sodelavec
16 EUR
Skupna vrednost projekta:           
2.9  Finančni načrt
 
Pri načrtovanju posameznih stroškov je potrebno paziti, da se ustrezno načrtujejo sredstva glede na število vključitev (npr. za stroškovno postavko 'študent' je potrebno v polju "število ur" vnesti število predvidenih ur - torej za vse študente za vse mesece trajanja projekta). Enako velja za vnos ur pedagoških mentorjev, strokovnih sodelavcev in podpornega strokovnega osebja.
3   PRIJAVLJENI PROJEKTI (tabela se izpolnjuje samodejno)
Št. projekta
Naziv projekta
Število študentov
Znesek sofinanciranja
             Skupaj
Strokovni sodelavec (v nadaljevanju: Strokovni sodelavec 1)
0
0
0
0
1
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