Vprašanja in odgovori iz delavnice z dne 30.5.2022

Vsebina
vprašanje

Javni razpis za izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Vprašanje

Odgovor

Datum
objave

Boni

35. Je upravičenec upravičen do digitalnega bona 55+ : - upravičenec je profesor računalništva - kako je s tem, star je 55+? Je upravičen do digitalnega
bona? Kako dokazuje upravičenost? - upravičenec je že obiskoval računalniške tečaje- kako je s temi udeleženci - mora še enkrat obiskat izobraževanje?
Kako dokazuje upravičenost bona - upravičenec je zaposlen in mu znanja katera bi jih moral pridobiti že obvlada, kako slednje lahko dokaže? upravičenec obvlada vsa ta znanja katere bi moral z izobraževanjem pridobiti. Kako lahko upraviči upravičenost do digitalnega bona? Digitalni bon je
predviden kot ukrep za spodbujanje digitalne vključenosti, ki med drugih cilja na dvig ravni digitalnih kompetenc prebivalstva. Najprej se s tem
ukrepom naslavlja tiste skupine ljudi, ki so na tem področju najšibkejše (nimajo niti osnovnih digitalnih kompetenc), zato so med upravičenci do
digitalnega bona ’22 tudi starejši od 55 let, ki se udeležijo neformalnega izobraževanja s področja digitalnih kompetenc, subvencioniranega na podlagi
Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Vsebine neformalnih izobraževanj so zastavljene široko: od osnov dela z računalnikom, do avtorskih pravic Sklad v primeru predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi izvajalca. Za dodatne informacije
na spletu, spletnega bontona, uporabe fotografij in posnetkov, spletnega bančništva, uporabe eUprave … Če potencialni udeleženec meni, da mu je
glede izvajanja ukrepov s področja spodbujanja digitalne vključenosti se obrnite na Službo Vlade
vsebina izobraževanj predobro poznana in se neformalnega izobraževanja ne boste udeležil, v tem letu žal ne bo upravičen do digitalnega bona ’22.
RS za digitalno preobrazbo.
Sklad v primeru predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi izvajalca. Za dodatne informacije
45. Pozdravljeni, skrbi nas, da bo veliko več zanimanja, kot je prostih mest oz. denarja. Ali so predvidena dodatna sredstva oz. še en razpis? Veliko
glede izvajanja ukrepov s področja spodbujanja digitalne vključenosti se obrnite na Službo Vlade
starejših od 55 let zaradi tega sploh ne bo imelo dostopa do digitalnega bona. Hvala in lp, Ana
RS za digitalno preobrazbo.
5. Kako bo s preostalimi upravičenci, ki jih je v naši regiji preko 35.000 (starost 55+), saj sredstva, ki so namenjena za našo regijo v najboljšem primeru Sklad v primeru predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi izvajalca. Za dodatne informacije
pokrivajo do 400 oseb, ki bodo v skladu z razpisom po zaključku delavnic nato izpolnjevala merila za pridobitev digitalnih bonov? Ali to pomeni da
glede izvajanja ukrepov s področja spodbujanja digitalne vključenosti se obrnite na Službo Vlade
preostalih 34.600 ne bo upravičenih do digitalnih bonov?
RS za digitalno preobrazbo.
Sklad v primeru predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi izvajalca. Za dodatne informacije
52. Ali drži, da je ta razpis prvi v vrsti razpisov oz. da mu bodo sledili še drugi? V obalni regiji je namreč za približno 34.000 starejših od 55 predvidenih glede izvajanja ukrepov s področja spodbujanja digitalne vključenosti se obrnite na Službo Vlade
okrog 130 vključitev.
RS za digitalno preobrazbo.
Sklad v primeru predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi izvajalca. Za dodatne informacije
79. Ali so boni med sabo združujejo v družini - primer: upravičenec kateri opravi tečaj (55+) + vnukinja dijakinja katera je upravičena do bona . Se lahko glede izvajanja ukrepov s področja spodbujanja digitalne vključenosti se obrnite na Službo Vlade
zdržita ta dva bona.
RS za digitalno preobrazbo.

Invalidi merila

30. Kaj je mišljeno pod oprema za invalide na lokaciji?

Oprema za invalide vključuje računalniško opremo za prilagojeno delo z invalidi (npr. prilagojene
tipkovnice za slabovidne, ipd.) ali drugo tehnično opremo za delo z invalidnimi osebami.

2.06.2022

Invalidi merila

66. Izvajamo IKT usposabljanja z invalidi , z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Zagotovljena je dostopnost za invalide, vendar zanje posebne
(prilagojene)računalniške opreme ne potrebujemo. Ali lahko računamo na točke pod zap. št. 2.3

V kolikor ne boste v okviru izvajanja izobraževanj omogočili računalniške opreme za prilagojeno
delo z invalidi (npr. prilagojene tipkovnice za slabovidne, ipd.) ali druge tehnične opreme za delo z
invalidnimi osebami, ne morete računati na točke iz naslova tega merila.

2.06.2022

Invalidi merila

8. Kakšna oprema se zahteva pri merilu ocenjevanja pod točko 2.3? Ali je tu mišljen npr. vzpenjač za dostopnost do prostorov oziroma dvigalo do
prostorov, kjer se bo izobraževanje izvajalo? In 30

Oprema za invalide vključuje računalniško opremo za prilagojeno delo z invalidi (npr. prilagojene
tipkovnice za slabovidne, ipd.) ali drugo tehnično opremo za delo z invalidnimi osebami.

2.06.2022

Opis projekta

34. Pozdravljeni. V obrazcu ne deluje izbor regije. Kaj lahko naredimo. Že v naprej hvala.

Obrazec lahko posredujete po mailu Skladu, da vam ga v temu delu uredi.

1.06.2022

Opis projekta

36. V opisu projekta so omejitve glede št. znakov, ni pa nikjer opredeljeno koliko je dovoljenih znakov.

Na vrhu zavihkov je navedena omejitev 1.000 znakov na posamezno polje.

1.06.2022

Opis projekta

40. Spustni seznam "izeri regijo" pri opisu lokacij ne deluje

Obrazec lahko posredujete po mailu Skladu, da vam ga v temu delu uredi.

1.06.2022

Opis projekta

41. Ali je v posameznih poljih opisa projekta mišljeno max 1000 znakov s presledki ali brez presledkov?

Omejitev vključuje tudi presledke.

1.06.2022

Opis projekta

43. Excell dokument (Opis projekta) je zakljenjen, v pri zavihku lokacije, tudi tam, kje bi morali opredeliti regijo..

Obrazec lahko posredujete po mailu Skladu, da vam ga v temu delu uredi.

1.06.2022

Opis projekta

47. Ali bo potrebno v opisu projekta - predstavitev vlagatelja - opredeliti vse dodatne vsebine, čeprav bomo izvajali samo 4?

Opredelite samo tiste, ki jih boste izvajali.

1.06.2022

Opis projekta

50. Kaj konkretno pri opisu projekta predvideva opredelitev programa? Ali gre za opis izvedbe (trajanje, vsebina, kot so že tako ali tako določene v
programu)? Ali se predvideva opis učnih metod, uporabe didaktičnih pripomočkov ipd.?

V opisu projekta podrobneje opredelite vsebine, ki so v posameznih poljih predvidene.

1.06.2022

Opis projekta

55. Dejmo it še čez excel, tam je nekaj rubrik ki so podobne kot jih oddajam v prilogah, naprimerno reference, kopiram iz prilog al navedem da so v
prilogi, in drugo vprašanje vsebine 7 6urnih programov v 1000 znakih? To je malo. Regija na vrhu ne deluje , je ni možno izbrat. Hvala

Reference v opisu navedete oz. naštejete, hkrati dokazila o teh priložite kot priloge. Uredite
obrazca za izbor regije vam lahko omogočimo, po posredovanju obrazca Sklada v ureditev.

1.06.2022

Boni

Boni

Boni

Boni

2.06.2022

2.06.2022

2.06.2022

2.06.2022

2.06.2022
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Reference
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51. Je predpisana oblika reference za kadre? Lahko tudi sami zapišemo referenco za predavatelje, s katerimi sodelujemo (redno zaposleni, pogodbeni
sodelavci)? Zadošča ena referenca znotraj obdobja od 1.1.2019?
56. Ali pri je pri merilu 3.1 Profil in število predavateljev oz. strokovnega kadra za izvedbo izobraževanj dovolj, da imamo 1 zaposlenega predavatelja z
referencami, ostale predavatelje z referencami pa samo navedemo? Ali moramo za vse predavatelje izkazovati pogodbeno razmerje? Če za
izobraževanje planiramo zunanjega izvajalca s katerim bomo sklenili avtorsko pogodbo, ali je dovolj, da v vlogi pri razpisu priložimo pismo o nameri ali
moramo že skleniti avtorsko pogodbo?
53. Pozdravljeni, mi izvajamo program učne delavnice, kjer usposabljamo težje zaposljive osebe, med drugim tudi na področju digitalnih kompetenc.
Predvidevam, da se to smatra kot referenca vlagatelja na področju izobraževanja odraslih? Hvala za odgovor.

Za izkazovanje referenc zadostuje potrdilo naročnika izvajalcu (predavatelju) o izvedenem
izobraževanju oz. v kolikor je ta predavatelj zaposlen pri vlagatelju, mu vlagatelj izda ustrezno
potrdilo oz. referenco.

Za vse navedene predavatelje je potrebno izkazati reference ne pogodbe o zaposlitvi. Lahko pismo o nameri.
3.06.2022
Se upošteva, v kolikor gre za izobraževanje s področja osnovnih digitalnih spretnosti za odrasle
osebe.
2.06.2022
Izobrazba za predavatelja, ki je zaposlen oz. v pogodbenem razmerju z vlagateljem ni predpisana,
predpisana pa je vrsta reference, ki mora biti s področja formalnega ali neformalnega
izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih.
2.06.2022

Reference

58. Ali se smatra kot ustrezna izključno VIS izobrazba računalniške smeri? Ali je za predavatelja ustrezna tudi srednješolska izobrazba- smer
računalništvo, računalniški tehnik, oz. kakšna druga smer in licenca (Microsoft, ECDL…), ki kimajo seveda tudi reference s področja razpisa.
59. Vprašanje glede referenc strokovnega kadra. Reference s področja P-A izobraževanja se nanašajo na P-A izobrazbo, ali na neposredne izkušnje
pedagoško-andragoškega dela z odraslimi?dela

Reference

68. Na kakšen način se dokazujejo pedagoško-andragoške spretnosti? Je potrebna pedagoško-andragoška izobrazba?

Reference

77. Kakšne vrste referenc štejejo za učitelja ki bo izvajalec ta neformalna izobraževanja

Reference
Rsklad
Rsklad
Rsklad

25.
37.
38.
48.

Rsklad

57. Zanima me ali mora biti podpisana izjava za pooblaščeno osebo v primeru, ko vlogo odda oseba zaposlena v instituciji ampak to ni direktor.

Splošno

2. Ali so predavatelji, ki so naši zunanji sodelavci in so z nami v pogodbenem razmerju bodisi preko avtorske ali podjemne pogodbe ustrezni kot
predavatelji v danem projektu ali morajo imeti kakšno drugo pogodbeno obliko (zaposlitev pri izvajalcu za trajanje projekta)? Ali mora biti v naprej
natančno definiran termin in lokacija izvedbe tečaja in ne sme biti poznejših odstopanj v sami izvedbi delavnic (drug kraj in začetek tečaja znotraj dane
regije)? Kako bo s preostalimi upravičenci, ki jih je v naši regiji preko 35.000 (starost 55+), saj sredstva, ki so namenjena za našo regijo v najboljšem
primeru pokrivajo do 400 oseb, ki bodo v skladu z razpisom po zaključku delavnic nato izpolnjevala merila za pridobitev digitalnih bonov? Ali to pomeni
da preostalih 34.600 ne bo upravičenih do digitalnih bonov? Kako je z začetkom delavnic, saj ste zapisali, da po 45 dnevnem roku sporočite izbrane
izvajalce. Velja za tiste, ki bodo oddani do 10.6.2022. Vi pa imate že v sami dokumentaciji naveden terminski načrt izvedbe v juliju, kjer še najverjetneje
sploh ne bo možna izvedba? Saj je predhodno v skladu z razpisom potrebno obveščanje javnosti, kar se pa lahko zgodi po izbiri izvajalca. Kako je s
Odgovori na vaša vprašanja so podani v okviru drugih objavljenih vprašanj in odgovor v tem
tistimi, ki bodo delavnico opravičeno/neupravičeno prekinili?
seznamu.

Reference

Ali reference vlagatelja samo naštejemo ali moramo dodati dokazila? Če da, katera?
Če oddaja prilogo nekdo od zaposlenih v podjetju, je potrebno pooblastilo direktorja?
Ali lahko vloga odda tudi zaposlena oseba pri vlagatelju?
Prosim za razlago statusa vnašalca.

Reference se nanašajo na neposredne izkušnje.
Pedagoško - andragoška izobrazca za strokovni kader ni pogoj. Reference lahko dokazujete s
potrdili naročnikov, kjer ste izvajali usposabljanje.
Predpisane so reference za predavatelja -strokovni kader in morajo biti s področja formalnega ali
neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnosti, pridobjenih od 1.1.2019
naprej.
Seznam referenc ne zadostuje, potrebno je predložiti je dokazila o referencah oz. potrdila s strani
naročnikov.
Pooblastilo v tem primeru ni potrebno.
Lahko.
Iz spustnega seznama ustrezno izberete status osebe, ki vnaša vlogo v aplikacijo.
V kolikor vlogo oddaja zaposlena oseba pri vlagatelju ne potrbuje pooblstila za oddajo vloge.
Direktor pa mora podpisati izjavo vlagatelja glede oddaje vloge.

Splošno

Izvajalci oz. osebe strokovnega kadra, ki ne bodo navedeni, praviloma ne bodo mogli izvajati
65. Ali bodo lahko program izvajali tudi izvajalci, ki jih v vlogi ne bomo navedli?
izobraževanj, saj bo Sklad preverjal izpolnje pogoje za strokovni kader v postopku obravnave vlog.
72. V razpisu piše, da ko izvajalec zapolni mesta posameznega izobraževanja mora o tem nemudoma obvestiti Sklad in potencialne udeležence? Ali gre Predvidoma mora izvajalec obvestiti potencialne interesente in Sklad, ko bodo popolnjena vsa
to za mesta za vsako razpisano skupino, ali pa za obveščanje ko so popolnjene vse skupine, ki jih izvajalec načrtuje izvesti?
mesta.

Splošno

81. Kaj v primeru, da bo interes na posamezni lokaciji le za osnovni program, za druge pa ne. Je dovolj da jih le ponudimo, ni pa nujno da dodatne
programe tudi izvedemo?

Splošno

Splošno
Splošno

9. V metodologiji izračuna obsega stroškov piše, da 8.000 EUR predstavlja kritje stroškov za izobraževanje 69 udeležencev. Izobraževanje na
udeleženca stane 124,80 €. Po tem izračunu 8.000 EUR krije izobraževanje 64,1 udeleženca oz. 65 udeležencev, da se doseže minimalni znesek prijave
(8.000 EUR). Ali je tukaj šlo za napako ali je potrebno prijaviti izobraževanje za minimalno 69 udeležencev?
10. Izvajalec odda vlogo za eno regijo - se lahko v skupino vključijo tudi osebe s stalnim bivališčem izven regije (npr. starejši zaposleni v tej regiji in z
bivališčem izzven)? Hvala.

3.06.2022

2.06.2022
2.06.2022

2.06.2022
1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022

3.06.2022

2.06.2022
2.06.2022

Programe, ki jih boste opredelili v vlogi, morate slušateljem ponuditi oz. omogočiti, realizirali pa jih
boste glede na dejansko zanimanje in udeležbo.

2.06.2022

Metodologija poenostavljenega obračunavanja stroškov za potrebe javnega razpisa je predpisana
s strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo.

2.06.2022

Lahko.

1.06.2022

Vprašanja in odgovori iz delavnice z dne 30.5.2022

Splošno
Splošno
Splošno
Splošno
Splošno

Splošno
Splošno

Splošno
Splošno
Splošno
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12. obrazložite, prosim: v razpisu piše, da mora imeti vlagatelj zaposlenega ali (ALI) z drugim pogodbenim razmerjem zagotovljenega predavatelja; v
predstavitvi ste rekli, da mora biti vsaj 1 zaposlen - kaj velja? kakšna je dejanska zahteva
13. Pozdravljeni, zanima me samo, če najamemo prostor za izvedbo delavnice pri državni instituciji, je dovolj podpisan dogovor, ki nakazuje da nam
dovoljujejo uporabo prostora? Najlepša hvala za odgovor.

V javnemu razpisu je navedeno, da mora imeti vlagatelj ob odaji vloge zaposlenega ali s
pogodbenim razmerjem zagotovljenega predavatelja z ustreznimi referencami.

1.06.2022

Lahko predložite medsebojni dogovor o uporabi prostora.

1.06.2022

15. Pozdravljeni. Je določeno minimalno število udeležencev za izobraževanja? Lp
17. Koliko ur mora trajati izobraževanje na udeleženca
18. Pozdravljeni. V programu je število udeležencev, kjer je meja za "pomočnika" drugačno (omenja se 6 udeležencev, 4 udeležence) kot v razpisu (na
vsakih 10 udeležencev). Kaj torej upoštevamo?

Ni določeno.
Kot je opredeljeno v programu v razpisni dokumentaciji. (tj. 13 oz. 12 ur).

1.06.2022
1.06.2022

Program izobraževanj je bil usklajen z razpisom in je v tem delu popravljen.

1.06.2022

20. Ali so to šolske ure - 45 minut
21. Ali morajo biti usposabljanja nujno porazdeljena med vse mesece od julija do oktobra? Ali so lahko usposabljanja izvajajo le v mesecu septembru in
oktobru npr?
23. Dodatna izobraževanja so vsa formulirana 2 x 3 pedagoške ure? Če upoštevamo pogoj - udeležba 2 dodatnih izobraževanj, je to uspešno
opravljenih 12 ur!? Ali dovoljujete, da se udeleženec udeleži samo polovice enega dodatnega izobraževanja ali ure napisane v programu lahko izvajalci
korigiramo?
24. Ali je za dokazilo o zaposlitvi dovolj potrdilo izvajalca?
26. V okviru JR je določeno, da mora imeti izvajalec zaposlenega predavatelja. Je lahko to zaposlitev preko avtorske pogodbe ali pogodbe o
sodelovanju?

Da, program določa, da se izobraževanje izvaja v obliki pedagoških ur, tj. 45 minut.
Javni razpis ne določa obveznosti enakomerne porazdelitve izvedbe izobraževanj. kar pomeni, da
so lahko le v posameznih mesecih.

1.06.2022

SLušatelj se lahko udeleži polovice drugega dodatnega izobraževanja. Ure v programu se ne
korigirajo.
Potrdilo ne zadostuje, potrebna je ustrezna pogodba.
V javnemu razpisu je navedeno, da mora imeti vlagatelj ob odaji vloge zaposlenega ali s
pogodbenim razmerjem zagotovljenega predavatelja z ustreznimi referencami.

Splošno

27. Glede sredstev, ki ste jih navedli nas zanima ali pomeni 8.000 €, ki je pogoj za prejetje 1.750€ za komunikacijsko točko znotraj predvidenih sredstev Sredstva za pavšal se zaprosijo kot dodatna sredstva na predhodnih 8.000 upravičenih stroškov
ali se zaprosijo dodatno? Sredstva za pavšal se zaprosijo kot dodatna sredstva na predhodnih 8.000 upravičenih stroškov izvedbe izobraževanj.
izvedbe izobraževanj.
28. Je nujno potreben sedež podjetja v statistični regiji, kjer želimo sodelovati, ali je dovolj, da imamo sedež podjetja npr. v Ljubljani, prijavimo pa se na
razpis tudi za izvedbo v Celju ali Novem mestu, kjer imamo najemno pogodbo in opremljeno učilnico?
Po razpisu ni zahtevano, da ima vlagatelj v regiji izvedbe izobraževanj tudi sedež.

Splošno
Splošno

3. Ali so predavatelji, ki so naši zunanji sodelavci in so z nami v pogodbenem razmerju bodisi preko avtorske ali podjemne pogodbe ustrezni kot
predavatelji v danem projektu ali morajo imeti kakšno drugo pogodbeno obliko (zaposlitev pri izvajalcu za trajanje projekta)?
31. Pozdravljeni, Koliko časa po oddaji vloge zvemo, če smo prejeli razpis ali ne? Hvala

Splošno

Splošno
Splošno

32. V odgovoru 13. VPRAŠANJE potrjujete, da izvajalec dobi povrnjeno le eno izobraževanje, za enega udeleženca. Če želi izvajalec dobiti subvencijo za
vse udeležence, mora oseba pri njemu vedno opraviti osnovno izobraževanje. DA ali NE?
33. Kaj se zgodi v primeru, da obišče oseba A pri izvajalcu A, dodatni program A in, da bo oseba A upravičena do digitalnega bona, mora opraviti še
dodatno izobraževanje B (skupaj vsaj 9 ur dodatnih izobraževanj). V kolikor oseba A, pri izvajalcu A, opravi dodatno izobraževanje B, izvajalec JE ali NI
upravičen za subvencijo dodatnega izobraževanja B za osebo A?
39. Ali moramo javni zavodi (ljudske univerze) pridobiti tudi bonitetno oceno?

Splošno

4. Ali mora biti v naprej natančno definiran termin in lokacija izvedbe tečaja in ne sme biti poznejših odstopanj v sami izvedbi delavnic (drug kraj in
začetek tečaja znotraj dane regije)? Iz opisa projekta mora biti razviden termin in lokacija izvedbe tečaja., ki jih je potrebno ob izvedbi upoštevati.

Splošno

42. Kaj navedemo pod razdelek poročilo o že izvedenih aktivnosti?

Splošno
Splošno

44. Ali moramo priložiti izpis iz ajpesa ali odlok o ustanovitvi ali oboje?
46. so pri vrednostih za cilje projekta mišljeno število udeležencev ali število izvedb programa?

Splošno

49. Ali moramo imeti z zunanjimi sodelavci, ki bodo izvajali program že sklenjeno pogodbo?

Splošno

Splošno
Splošno

54. podjetje je bilo ustanovljeno leta 2017 kot "spin-off" in start-up druge pravne osebe, a ta pravna oseba ni ustanovitelj tega podjetja, so pa dokazila
o tem - ker je starost podjetja pomembna pri (samo)ocenitvi, prosimo za pojasnilo glede upoštevanja takšne okoliščine pri starosti podjetja
6. Kako je z začetkom delavnic, saj ste zapisali, da po 45 dnevnem roku sporočite izbrane izvajalce. Velja za tiste, ki bodo oddani do 10.6.2022. Vi pa
imate že v sami dokumentaciji naveden terminski načrt izvedbe v juliju, kjer še najverjetneje sploh ne bo možna izvedba? Saj je predhodno v skladu z
razpisom potrebno obveščanje javnosti, kar se pa lahko zgodi po izbiri izvajalca.
60. Ali moramo kot javni zavod (ljudska univerza) vseeno pridobiti BON-1/Z in ga skeniranega priložiti?

Splošno

62. Zanima me še kaj pomeni "kontaktna točka" ki je bila omenjena

Splošno

1.06.2022

1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022

1.06.2022
1.06.2022

Predavatelji so lahko z vlagateljem v pogodbenem razmerju (zaposlitev za predavatelje - strokovni
kader pri vlagatelju ni pogoj).
V razpisu je zapisano, da predvidoma v roku 45 dni po odpiranju vlog.

1.06.2022
1.06.2022

Izvajalec je dolžan na vseh lokacijah omogočiti slušateljem osnovno izobraževanje in najmanj tri
dodatne vsebine izobraževanj. Nadomestilo za izvedbo izobraževanj je vezano na posameznega
slušatelja,ki opravi predpisano število ur izobraževanja (osnovnega ali dodatnega).

1.06.2022

Izvajalec je upravičen do enega nadomestila za izvedbo izobraževanja na udeleženca, ki ga mora
udeleženec oz. slušatelj prisostovati najmanj v obsegu, ki je določen v javnem razpisu.
Ni potrebno.
Lokacije tečajev morajo biti točno opredeljene, terminski plan izvajanja projekta oz. izobraževanj
pa se opredeli preko začetka in konca projekta. Hkrati v opisu projekta opredelite izvajanje
delavnic po posameznih mesecih.
V kolikor boste pred oddajo vloge izvedli določene aktivnosti, jih lahko navedete (preverjanje
možnosti za promocijo izobraževanj, itd.).
V kolikor je ustrezna registracija dejavnosti vlagatelja razvidna iz AJPESA (SKD 85.590) priložite
tega, sicer priložite drugo dokazilo, ki to izkazuje.
Vpišete število udeležencev oz. izvedenih izobraževanj na udeleženca.
Ni potrebno, v kolikor gre za predavatelje - strokovni kader, ki bo izvajal izobraževanja na
delavnicah.

1.06.2022
1.06.2022

1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022
1.06.2022

V tem primeru se upošteva za ustanovitev podjetja leto 2017.

1.06.2022

Glede na predvideno dinamiko izvedbe razpisa se predvideva, da bodo izvajalci pričeli z
delavnicami najkasneje v drugi polovici meseca julija 2022.
Ni potrebno.

1.06.2022
1.06.2022

Potrebne vsebine glede delovanja kontaktne točke, so opredeljene v javnemu razpisu.

1.06.2022

Vprašanja in odgovori iz delavnice z dne 30.5.2022

Javni razpis za izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Splošno

63. Za pridobitev digitalnega bona je obvezna prisotnost 9 ur. Predpisan program obsega 13 ur. Ali pri terminskemu planiranju upoštevamo za izvedbo
9h ali 13h ?
Upoštevate 13 ur.

1.06.2022

Splošno
Splošno

64. V prijavi in v vlogi zahtevka obstaja rubrika predstavitve dodatnih vsebin izobraževanj po posamezni vsebini. Za katere dodatne vsebine tukaj gre?
67. Ali je za najem prostorov za izvedbo dovolj, da sklenemo le sporazum o brezplačni uporabi prostorov?

Dodatne vsebine po Programu, ki je v razpisni dokumentaciji.
Lahko.

1.06.2022
1.06.2022

Splošno

7.

Slušatelji, ki ne bodo izpolnili predpisanega števila ur udeležbe na izobraževanjih, ne bodo
pridobili pravice do digitalnega bona.

1.06.2022

Splošno

70. Ali spada javni zavod (opredelitev oblike) pod samostojno?

Oblika se opredeli glede na lastniške povezave vlagatelja z drugimi pravnimi subjekti.

1.06.2022

Splošno

71. Nekatere osebe, ki so se v kratkem udeležile obsežnejših IKT programov se morajo udeležiti usposabljanja po tem razpisu, v kolikor želijo pridobiti
digitalni bon - njihov nivo predznanja je praviloma na visoki ravni - zadošča, da se vključijo v dve Dodatni izobraževanji, ki jih izberejo (skupno vsaj 9 ur)
in ne tudi v Osnovni del? Ali moramo izvajalci ponuditi vsa Dodatna neformalna izobraževanja?
74. Kaj v primeru, da bo interes na posamezni lokaciji le za osnovni program, za druge pa ne. Je dovolj da jih le ponudimo, ni pa nujno da dodatne
programe tudi izvedemo?

Ureleženci se v tem primeru udeležijo dveh izobraževanj iz dodatnih vsebin. Izvajalci so dolžni na
vseh lokacijah poleg osnovnega dela izobraževanja ponuditi najmanj tri dodatne vsebine
izobraževanj.
Končna izvedba delavnic zavisi od dejanskih prijav s strani slušateljev, potrebno pa je, da se
slušateljem omogoči izobraževalne vsebine v skladu z javnim razpisom.

1.06.2022

75. Zanima nas tudi ali lahko v prijavnico opredelimo stroške gradiva, ali pa je mišljeno, da so stroški gradiva vključeni v 8000 €
78. Ali dokazujemo prisotnost kandidatov s podpisi na listi prisotnosti?

Stroški gradiva so že vključeni v strošek izvedbe izobraževanja na udeleženca v višini 124,80 EUR.
Da.

1.06.2022
1.06.2022

14. Ali mora tudi pomočnik, ki sodeluje, če je v skupini več kot 10 udeležencev izpolnjevati vse pogoje tako kot glavni predavatelj?

Za pomočnika veljajo enake zahteve za reference kot za predavatelja - strokovni kader.

2.06.2022

16. Kakšne pogoje mora izpolnjevati pomočnik predavatelja na delavnici?

Za pomočnika veljajo enake zahteve za reference kot za predavatelja - strokovni kader.

2.06.2022

19. Pozdravljeni, je lahko pomočnik kdorkoli ali mora biti naveden med predavatelji z referencami? Kakšne so potrebne reference pomočnika?

Za pomočnika veljajo enake zahteve za reference kot za predavatelja - strokovni kader.

2.06.2022

22. Ali je določeno, kdo je lahko pomočnik? Je določena njegova izobrazba, reference?
29. Ali strokovni kader pomeni samo predavatelje (neposredno delo z udeleženci) ali tudi organizator izobraževanja odraslih (ni v razredu), vsi pa
izpolnjujejo razpisne pogoje (izobrazba in reference)?
76. Ali je zaposleni pri vlagatelju lahko strokovni delavec katerekoli smeri s pedagoško andragoško izobrazbo in referencami s področja digitalnega
usposabljanja.
80. Ali je zaposleni pri vlagatelju lahko strokovni delavec katerekoli smeri s pedagoško andragoško izobrazbo in referencami s področja digitalnega
usposabljanja.

Za pomočnika veljajo enake zahteve za reference kot za predavatelja - strokovni kader.

2.06.2022

Strokovni kader ne vključuje predavatelja, ki je po razpisu v pogodbenem razmerju z vlagateljem.

2.06.2022

Smer predagoško - andragoške izobrazbe oz. referenc ni predpisana.

2.06.2022

Smer predagoško - andragoške izobrazbe ni predpisana.

2.06.2022

82. Kdo je lahko pomočnik v skupinah, ga je potrebno navesti kot predavatelja?

Za pomočnika veljajo enake zahteve za reference kot za predavatelja - strokovni kader.

2.06.2022

Splošno
Splošno
Splošno
Strokovni
kader
Strokovni
kader
Strokovni
kader
Strokovni
kader
Strokovni
kader
Strokovni
kader
Strokovni
kader
Strokovni
kader

Kako je s tistimi, ki bodo delavnico opravičeno/neupravičeno prekinili?

1.06.2022

