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Namen in cilji razpisa
Cilj razpisa je sofinanciranje dejavnosti študentov na področju njihovega študija.
Namen razpisa je:



Povečati možnosti študentov za udeležbo na dogodkih s področja študija
Dodatno motivirati študente za pripravo dogodkov s področja študija

Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje udeležbe študentov na tekmovanjih, izobraževanjih ali
usposabljanjih s področja svojega študija ter priprave dogodkov s področja svojega študija.
Predmet razpisa ni:



Sofinanciranje dogodkov, ki so namenjene le druženju študentov.
Sofinanciranje udeležbe na dogodkih, ki niso povezane s področjem študija prijavitelja.

Prijava
Pogoji za prijavo
Prijavijo se lahko vsak študent ali skupina študentov Univerze v Ljubljani, ki se želijo udeležiti ali
pripraviti dogodek s področja svojega študija. Dogodek lahko študenti pripravijo v soorganizaciji
s svojo fakulteto.
Prijavi se lahko aktivnosti, ki bodo potekale v študijskem letu 2015/2016.
Vsebina prijave
V prijavi je potrebno navesti število študentov, ki se bodo udeležili ali pripravili dogodek s področja
svojega študija. V primeru prijave udeležbe na dogodku na razpis je potrebno predstaviti dogodek,
njegovo prepoznavnost in okvirni načrt udeležbe. V primeru prijave priprave dogodka na razpis je
potrebno predstaviti dogodek, njegovo prepoznavnost (v primeru, da je že bil kdaj izvedena),

število udeležencev, pomen za študente in okvirni projektni načrt. K prijavi je potrebno priložiti
okvirno finančno konstrukcijo.
V prijavi je potrebno navesti višino zaprošenih sredstev.
Rok za oddajo in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 10. marca 2016 po elektronski pošti na studijska@sou-lj.si.
Obveznosti prijavitelja v primeru dodelitve finančnih sredstev
Prijavitelj je v primeru prejema finančnih sredstev s tega razpisa dolžan:




na pobudo ŠOU v Ljubljani informacije o udeležbi ali pripravi dogodka predstaviti na
spletni strani, na kateri bodo predstavljeni vsi financirani dogodki,
po udeležbi oziroma izvedbi dogodka poslati fotografije z dogodka,
v primeru, da se dogodek ne izvede ali da se ne izvede udeležbe iz prijave, v roku dveh
mesecev od prejema pisnega poziva s strani ŠOU v Ljubljani vrniti vsa oz. zahtevan delež
s strani tega razpisa prejetih finančnih sredstev.

Okvirna višina finančnih sredstev razpisa
Okvirna višina finančnih sredstev je 2000,00 EUR. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko prejme
en prijavitelj je 500,00 EUR.
Prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo razpisna komisija ocenila kot ustrezne za
sofinanciranje na razpisu, bo sofinanciran dogodek ali udeležba v odobreni višini, vendar do
največ 50 % celotne vrednosti projekta. Dodeljena sredstva ne smejo biti uporabljena za plačilo
honorarjev.
Kriteriji za delitev finančnih sredstev in sestava komisije.
Sredstva se bodo delila glede na oceno prijavljenega dogodka oziroma udeležbe na dogodku.
Kriteriji za izbor so tako:








Število študentov, ki sodelujejo pri dogodku oziroma se bodo udeležili določene dogodka,
Število študentov, ki jim bo dogodek namenjen (pri prijavah dogodkov)
Dogodek bodo izvajali prostovoljci ali neprostovoljci
Kakovost in strokovnost dogodka oziroma dogodka, ki se ga bo prijavitelj udeležil
Zahtevnost izvedbe dogodka (pri prijavah dogodka)
Konkretnost in izvedljivost poslanega projektnega načrta
Realnost finančne konstrukcije

Razpisna komisija bo sestavljena iz sodelavcev Resorja za študijsko problematiko ŠOU v
Ljubljani.

