MERILA ZA OCENJEVANJE
Številka razpisa
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Naziv razpisa

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj
za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc
za leto 2022
Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi
meril, ki so navedena v nadaljevanju.
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 40 točk. Za odobritev mora vloga doseči
najmanj 19 točk.

Pojasnilo

Kriteriji za ocenjevanje vlog v skladu s petim odstavkom 15. člena Zakona o spodbujanju digitalne
vključenosti (Ur. l. RS, št. 35/2022, v nadaljevanju ZSDV), so sledeči: prispevek k doseganju ciljev iz
drugega odstavka 2. člena tega zakona, pretekle reference glede izvajanja izobraževanja na področju
digitalnih spretnosti, vsebinska in izvedbena zasnova izobraževalnih programov, ki se ocenjujejo preko
sledečih meril:
1. Utemeljenost prijave (število let delovanja vlagatelja; reference vlagatelja na področju
neformalnega ali formalnega izobraževanja odraslih; reference vlagatelja na področju formalnega
ali neformalnega izobraževanja za digitalne spretnost)
2. Kakovost zasnove projekta (ustreznost časovnega načrta; organizacijska kakovost upravljanja;
zagotovljena oprema in dostopnost za invalide ali certifikat / priznanje za invalidom prijazne
organizacije, načrt informiranja komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti izobraževanja)
3. Izvedba in obseg tečajev (profil in število strokovnega kadra za izvedbo izobraževanja, izvedba
dodatnih vsebin neformalnih izobraževanja, opredelitev tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje;
regijska pokritost načrtovanih tečajev).
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UTEMELJENOST PRIJAVE
Število let delovanja vlagatelja (od formalne ustanovitve),
- vsaj 3 leta, ustanovitev in aktivno delovanje od leta 2019 (0 točk)
- vsaj 6 let, ustanovitev in aktivno delovanje od leta 2016 (1 točka)
- več kot 10 let, ustanovitev in aktivno delovanje od leta 2012 ali več (2 točki)
Reference vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja
odraslih, ki ne vključuje izobraževanj za digitalne spretnosti (program pomeni
minimalno 4 ure lahko tudi več)
- od vključno 1.1.2019 naprej je izvedel vsaj 5 programov (0 točk)
- od vključno 1.1.2019 naprej je izvedel vsaj 10 programov (2 točk)
- od vključno 1.1.2019 naprej je izvedel več kot 10 programov (4 točki)
Reference vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja za
digitalne spretnosti (program pomeni minimalno 4 ure lahko tudi več)
- od vključno 1.1.2019 naprej je izvedel vsaj 5 programov (0 točk)
- od vključno 1.1.2019 naprej je izvedel vsaj 10 programov (2 točki)
- od vključno 1.1.2019 naprej je izvedel več kot 10 programov (4 točke)
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KAKOVOST ZASNOVE PROJEKTA
Ustreznost časovnega načrta (terminski plan)
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načrt izvedbe tečaja je neustrezno opredeljen: časovni načrt je nerealen ali
neizvedljiv (0 točk)
- načrt izvedbe je ustrezno opredeljen: časovni načrt je izvedljiv (2 točki)
Organizacijska kakovost upravljanja
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upravljanje tečajev je nezadostno opredeljeno: nosilci posameznih nalog
niso jasno razvidni oz. odgovornosti posameznih nosilcev nalog niso jasno
opredeljene (0 točk)
- upravljanje tečaja je zadovoljivo opredeljeno: nosilci posameznih nalog so
delno razvidni oz. so odgovornosti posameznih nosilcev delno opredeljene
(2 točki)
- upravljanje tečaja je odlično opredeljeno: nosilci posameznih nalog so zelo
dobro opredeljeni oz. so odgovornosti posameznih nosilcev zelo dobro
opredeljene (4 točke)
Zagotovljena oprema in dostopnost za invalid ali certifikat / priznanje za
invalidom prijazne organizacije
- zagotovljena je le dostopnost za invalide na najmanj eni lokaciji (0 točk)
- zagotovljena sta oprema in dostopnost vsaj na eni od ponujenih lokacij ali
pridobljen certifikat/priznanje vlagatelja na področju invalidom prijaznih
organizacij (2 točki)
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Načrt informiranja in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti
izobraževanja
- dosega minimum iz pogojev (0 točk)
- št. objav presega minimum za več kot 100%, kot je predvideno v pogojih (2
točki)
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IZVEDBA IN OBSEG NAČRTOVANIH IZOBRAŽEVANJ
Profil in število predavateljev oz. strokovnega kadra za izvedbo izobraževanj
- vlagatelj ne izkazuje strokovnega kadra z referencami s področja pedagoškoandragoškega izobraževanja in hkrati področja digitalnih spretnosti za odrasle
(0 točk)
- vlagatelj izkazuje v okviru strokovnega kadra vsaj eno osebo z referencami s
področja pedagoško-andragoškega izobraževanja in hkrati področja digitalnih
spretnosti za odrasle (1 točka)
- vlagatelj izkazuje v okviru strokovnega kadra vsaj tri osebe z referencami s
področja pedagoško-andragoškega izobraževanja in hkrati področja digitalnih
spretnosti za odrasle (2 točki)
- vlagatelj izkazuje v okviru strokovnega kadra vsaj pet oseb z referencami s
področja pedagoško-andragoškega izobraževanja in hkrati področja digitalnih
spretnosti za odrasle (4 točke)
- vlagatelj izkazuje v okviru strokovnega kadra več kot 5 oseb z referencami s
področja pedagoško-andragoškega izobraževanja in hkrati področja
digitalnih spretnosti za odrasle (6 točk)
Izvedba dodatnih vsebin neformalnih izobraževanj
- Vlagatelj bo ponudil vsaj tri vsebine dodatnih neformalnih izobraževanj po
programu (0 točk).
- Vlagatelj bo ponudil vsaj štiri vsebine dodatnih neformalnih izobraževanj po
programu (4 točki).
- Vlagatelj bo ponudil vsaj pet vsebin dodatnih neformalnih izobraževanj po
programu (6 točke).
Opredelitev tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje;
- tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje so slabo opredeljeni (0 točk)
- tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje so delno opredeljeni (1 točka)
- tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje so celovito opredeljeni (2 točki)
Regijska pokritost načrtovanih izobraževanj znotraj statistične regije
- vlagatelj bo izvedel izobraževanje v 1 občini (0 točk)
- vlagatelj bo izvedel izobraževanja v vsaj 2 občinah (2 točke)
- vlagatelj bo izvedel izobraževanja v vsaj 3 občinah (4 točk)
- vlagatelj bo izvedel izobraževanja v vsaj 4 občinah (6 točk)
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