RAZPIS ZA ORGANIZACIJO DIJAŠKEGA
PROJEKTA
Na podlagi 11. sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS, z dne 8. decembra 2016, Zveza ŠKIS objavlja
razpis za sofinanciranje dijaškega projekta v letu 2017.

1. Namen dijaškega projekta
●
●
●
●
●

Spodbujanje delovanja študentskih klubov na področju prenosa znanja na dijake,
spodbujanje kreativnosti in raznolikosti ponudbe,
zajemanje lokalnega področja,
zajemanje čim širše ter raznolike publike s poudarkom na dijakih,
povezovanje kluba ter dijaške sekcije kot organizatorja projekta in Zveze ŠKIS kot
soorganizatorja projekta.

2. Pogoji za organizacijo in izvedbo dijaškega projekta
● Nosilec organizacije projekta (prijavitelj) je lahko izključno samo član Zveze ŠKIS (študentski
klub),
● projekt mora potekati v časovnem okviru od 1. januarja do 30. septembra 2017, z izjemo prvih
14 dni v mesecu maju 2017,
● projekt mora biti samostojen projekt, katerega vodja je dijak iz Dijaške sekcije kluba,
● prijavitelj mora na celostni grafični podobi (CGP) uporabljati logotip Zveze ŠKIS.

3. Organizator dijaškega projekta mora zagotoviti:
● da bo organizator projekta za honorarje klubskih aktivistov, ki pomagajo pri izvedbi projekta,
namenil največ100 EUR neto, ne glede na vrednost projekta,
● da razpolaga z ustreznimi prireditvenimi prostori, ki so lahko tudi v različnih krajih v širšem
območju, kjer prijavitelj deluje,
● pester program (projekt naj bo enodneven, otvoritev ni potrebna),
● končno poročilo o projektu (končno poročilo mora prijavitelj oddati najkasneje dva meseca po
zaključku projekta),
● pojavljanje imena in CGP projekta, skupaj z logotipom Zveze ŠKIS v vseh oblikah
komuniciranja,
●

da bo Odbor za dijake Zveze ŠKIS, vsake 14 dni prejemal poročila o napredovanju projekta in
klubu zagotovil popolno organizacijsko podporo na vseh področjih organizacije projekta.
Celotno obdobje projekta bo izbranemu klubu na voljo Odbor za dijake Zveze ŠKIS
(dijaki@skis-zveza.si), na katerega se lahko obrne za pomoč pri organizaciji
projekta.

4. Kriteriji, na podlagi katerih bo razpisna komisija določila nosilca projekta
●

Pri izbiri prijavitelja imajo prednost kandidati z jasno vizijo projekta in pomenom pridobljenih
sredstev,
● raznolikost oziroma pestrost programa

● kreativnost in izvirnost projekta,
● način in oblika promocije programa.

5. Vloga za razpis mora vsebovati
●
●
●
●

Polne podatke prijavitelja,
sklep izvršnega organa o soglasju h kandidaturi za organizacijo dijaškega projekta,
osnutek organizacijske ekipe in reference vodje projekta,
izpolnjeno prijavnico.

6. Vložek Zveze ŠKIS
Prijavitelji morajo za izvedbo aktivnosti zagotoviti, da je projekt vreden vsaj 200€. Zveza ŠKIS bo trem
(3) najboljšim projektom zagotovila po 200€ podpore. Projekt je lahko vreden večkot vložek Zveze
ŠKIS, v tem primeru preostanek krije izbrani študentski klub.

7. Rok in način oddaje vloge
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati na elektronski naslov:
nina.plank@skis-zveza.si, z zadevo "Prijava na dijaški razpis". Rok za oddajo je 6. januar 2017.

8. Izbor organizatorja
● Razpisna komisija, ki jo bo potrdil Glavni odbor Zveze ŠKIS, bo pregledala vse prejete vloge.
● Razpisna komisija bo obravnavala samo popolno oddane vloge, nepopolno oddane vloge bodo
zavrnjene.
● Rezultati razpisa bodo znani najkasneje 13. januarja 2017. Izbrani prijavitelji bodo o izboru
obveščeni preko elektronske pošte.

Za dodatna vprašanja pišite na: nina.plank@skis-zveza.si.
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