
 

 

 

Poziv za vsebinsko zasnovo inovativnih pilotnih projektov na presečišču znanosti, umetnosti 

in gospodarstva, v sklopu projekta RUK – Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture1 

(oznaka JP-PR-RUK_1_ 2022) 

 

(v nadaljevanju: poziv za pilotne projekte) 

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA POZIVA ZA PILOTNE PROJEKTE 

 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Gortanov trg 15, 6000 Koper  (v nadaljevanju PINA). 

 

2. PREDMET POZIVA IN UPRAVIČENI PREDLAGATELJI 

 

Predmet poziva za pilotne projekte je identifikacija vsebinskih zasnov inovativnih projektov na 

presečišču znanosti, umetnosti in gospodarstva, ki jih bodo v letih 2022–2023 izvedli laboratoriji mreže 

RUK v sodelovanju s predlagatelji, ki so lahko: 

- nevladne organizacije; 

- gospodarske družbe; 

- javni zavodi, javne agencija in ostala javna telesa; 

- samostojni podjetniki in samozaposlenih v kulturi. 

 

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni 

kot nevtralni in veljajo enakovredno za ženski in moški spol. 

 

3. CILJI POZIVA 

 

Poziv je namenjen identifikaciiji inovativnih pilotnih projektov na področju kulturnih in kreativnih industrij 

(v nadaljevanju: KKI), ki stremijo k produkciji novih trajnostno naravnanih produktov/storitev, spodbujajo 

sodelovanja znanosti, umetnosti in gospodarstva na konkretnih projektih ter/ali razvijajo mentorskege 

pristope za stimulacijo sodelovanja znanosti, umetnosti in gospodarstva. 

 

4. PODROČJE POZIVA 

 

Poziv za pilotne projekte je namenjen projektom s področja KKI, ki prepletajo kreativnost ter 

intermedijsko umetnost z inovacijami (tehnološkimi in socialnimi), raziskovanjem in gospodarstvom. 

Zaželjene aktivnosti obsegajo npr.: 

- Kreativno uporabo novih tehnologij za nove oz. nadgrajene produkte oz. storitve; 

- Inovativno uporabo oblikovanja (social design, communication design, relationship design, design 

thinking, ipd.) in kreativnosti za nove oz. nadgrajene procese; 

- Razvoj in implementacija kreativnih rešitev za nove oz. nadgrajene javne storitve 

 

Izbrani ideje bodo predlagatelji razvijali v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje, Kulturno 

izobraževalnim društvom Kibla in Kulturno izobraževalnim društvom PiNA v sklopu obstoječih 

laboratorijev. Laboratoriji bodo poskrbeli za izvedbo projektov. 

 

 
1 Projekt RUK – Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture – Operacijo delno financira Evropska 

unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ter Ministrstvo za kulturo. 



 

 

 

5. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU ZA PILOTNE PROJEKTE 

 

 

Vloge na poziv lahko oddajo le predlagatelji, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji, in izpolnjujejo 

naslednje splošne pogoje: 

1. predlagani projekti so v celoti uresničljivi do konca julija leta 2023; 

2. zagotovljena bo dostopnost projekta javnosti; 

3. predlagani projekt vsebinsko sodi na pozivno področje iz 4. točke poziva ter ga strokovna 

komisija lahko oceni s kriteriji, določenimi v besedilu poziva; 

4. vloga je v celoti napisana v slovenskem ali angleškem jeziku; 
5. predlagan projekt mora vsebinsko povezovati kreativnost – umetnost – inovacije in gospodarstvo; 

6. projekti, ki bodo nastali znotraj poziva za pilotne projekte se bodo še 5 let po projektu promovirali 

v skladu z operacijo RUK. 

 

 

6. UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POZIVNIH POGOJEV 

 

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje vodja projekta RUK. 

 

V primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti si PiNA pridržuje pravico, da pogodbo razveže in 

zahteva povračilo že izplačanih sredstev oz. drugo obliko finančne in vsebinske korekcije. 

 

7. KRITERIJI IZBORA PROJEKTA 

 

Projekti, predlagani na poziv za koprodukcijo, se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev. 

 

 

 

Kriterij: 

število 

možnih točk 

1. Reference predlagatelja  15 

2. Inovativnost projektne ideje 40 

3. Sinergije z raziskovanjem in gospodarstvom 25 

4. Finančno uravnotežen in realno ovrednoten projekt 20 

                                                                                                        SKUPAJ: 100 

 

8. UPORABA KRITERIJEV  

 

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina 

doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko 

projekti, ki prejmejo vsaj 80 točk. 

 

V primeru, da nihče od predlagateljev ne bo izbral zadostnega števila točk, bodo po vrsti izbrani projekti, 

ki bodo dosegli največje število točk do porabe sredstev. 

 

 

9. PREDVIDENA VREDNOST PREDLAGANIH PROJEKTOV 

 

Predlagatelji lahko zaprosijo za najmanj 5.000 in največ 39.000 evrov. 



 

 

 

10. UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Realizirani bodo le stroški projektov, ki so skladni z upravičenimi stroški projekta RUK. 

 

Upravičeni stroški so stroški, ki so opredeljeni v predlogu in so neposredno povezani z izvedbo 

projekta. 

 

Vsi stroški morajo biti skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja (zlasti glede cenovne primernosti 

in stroškovne učinkovitosti), prepoznavni in preverljivi ter dokazljivi z izvirnimi dokumenti. 

 

Stroški ne smejo biti istočasno financirani s strani drugih sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega 

financiranja). 

 

Alkoholne pijače, tobačni izdelki, stroški reprezentance, splošni stroški vezani na vzdrževanje 

infrastrukture izbranega upravičenca in investicije niso upravičen strošek. 

 

Stroški pilotnega projekta so upravičeni le pod naslednjimi pogoji: 

- da so predvideni in skladni s razpisom RUK – Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture 

(oznaka JP-PR-RUK_2_ 2022), tem pozivom in pogodbo o izvajanju ter izhajajo iz vsebine projekta; 

- temeljijo na projekciji načrtovanih stroškov in finančnem načrtu pilotnega projekta, ki sta sestavni 

del predloga ter so neposredno povezani s pilotnim projektom; 

- da so nujni za izvedbo pilotnega projekta; 

- da so razumni in utemeljeni ter se skladajo z načelom učinkovite, zakonite in gospodarne porabe 

sredstev; 

- da so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi. 

 

11. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV IN ČRPANJE 

 

Sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena do 30. 09. 2023. 

 

Sredstva se bodo porabljala skladno z dinamiko izvedbe, opredeljeno v pogodbah o koprodukciji in na 

podlagi predlaganega finančnega in vsebinsjega načrta projekta. 

 

Dinamika izvedbe je sestavni del predloga.  

 

12. POZIVNI ROK 

 

Poziv se konča dne 10. 07. 2022. 

 

13. ODDAJA VLOG 

 

Vloge morajo biti izpolnjene na ustreznem prijavnem obrazcu in morajo vsebovati vse zahtevane priloge 

in podatke.  

 

Prijave morajo biti poslane po priporočeni pošti ali neposredno predložene  na naslov Kulturno 

izobraževalno društvo PiNA, Gortanov trg 15, 6000 Koper, ali preko elektronske pošte na naslov 

pilotni.projekti@pina.si najkasneje do 10. 07. 2022. 

 



 

 

Pošiljka mora biti poslana oziroma izročena v zaprti kuverti ali elektronski obliki s pripisom »Poziv za 

pilotne projekte«. 

 

Šteje se, da z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije poziva ter vsebino 

pozivne dokumentacije. Predlagatelj z oddajo vloge tudi dovoljuje objavo in obdelavo osebnih 

podatkov z namenom vodenja poziva, objave rezultatov poziva na spletni strani projekta RUK, 

za znanstveno raziskovanje in statistične namene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja dostop 

do informacij javnega značaja, in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 

14. ZAVRŽENJE VLOG 

 

Vloge, ki jih bodo predlagatelji vložili po preteku pozivnega roka, se bodo štele za prepozne. 

 

Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh obveznih sestavin, ki jih določa besedilo poziva in ki jih predlagatelji 

ne bodo v celoti dopolnili niti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi, se bodo štele za nepopolne. 

 
Vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih bodo oddale neupravičene osebe, bodo zavržene. 

 

15. PRISTOJNA OSEBA ZA DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL: 

 

Borut Jerman 

borut.jerman@pina.si 

 

16. VPOGLED V POZIVNO DOKUMENTACIJO 

 

Zainteresirane osebe se lahko seznanijo z pozivno dokumentacijo na elektronskem naslovu 

https://www.mcruk.si 

 

17. OPOZORILA 

 

V primeru, da se predlagatelj prijavi na ta poziv z več vlogami, kot jih določajo splošni ali posebni 

pogoji, se vse vloge predlagatelja zavržejo kot vloge neupravičene osebe (zaradi 

neizpolnjevanja splošnih pogojev). 

 

V primeru, da več predlagateljev prijavi na ta poziv isti projekt in ni jasna razdelitev stroškov in 

aktivnosti, ki preprečuje podvajanje aktivnosti in dvojno financiranje, se vse vloge 

predlagateljev istega projekta zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot 

neupravičene vloge). 

 

V primeru, da se predlagatelj prijavi s projektom, ki vsebinsko ne sodi na pozivno področje in 

ga strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji, navedenimi v pozivnem besedilu pod točko 7, 

se vloga zavrže kot neupravičena. 

 

 

 

Borut Jerman 

Zakoniti zastopnik / vodja projekta RUK na PiNI 

KID PiNA 

 

mailto:borut.jerman@pina.si

