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Na kratko o skladu

Predstavitev programov

•

predhodnica sklada je bila Ad futura [od 2001]

•

institucija za mednarodno mobilnost domačih in tujih dijakov, študentov
in raziskovalcev v tujino in v RS
[do 2006: 31 razpisov, konec 2010: 102]

•

ustanovitev sklada oz. preoblikovanje Ad Future konec decembra 2006

UO ZMCS, Ljubljana, 16.12.2010
Aleš Vidmar

Vir financiranja in ključne ciljne skupine

Namen delovanja sklada
Ustanovljen 29.12.2006 za povezovanje vsebin na področju
razvoja kadrov med posameznimi ministrstvi in drugimi
institucijami s področja:
izvajanja štipendijske politike in spodbujanje vlaganja v
človeške vire za:
•
•
•
•
•

dvig znanja in usposobljenost posameznikov
dvig konkurenčnosti gospodarstva
večjo zaposljivost
poglobitev sodelovanja z gospodarstvom
prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s
potrebami trga dela …

PRORAČUN:

DIJAKI in
ŠTUDENTJE

- Ad futura - za državljane RS in tuje državljane
- Zoisove štipendije
- nagrade za trajnostni razvoj
- štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
- izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in
zaposljivost

ZAPOSLENI in
POSAMEZNIKI

PRORAČUN (ESS):

- kadrovske štipendije (posredno sofinanciranje)
- usposabljanje za večjo zaposljivost
- praktično usposabljanje z delom za
vajence/dijake/študente
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
- kompetenčni centri za razvoj kadrov
-vseživljenjska karierna orientacija
- standard kakovosti vlaganj v človeške vire
- informatizacija sklada in IKP

SKLAD

RAZVOJNE
AGENCIJE

KONCESIJE:
- Ad futura - mednarodna mobilnost slovenskih in tujih
državljanov
- kadrovske štipendije (neposredno sofinanciranje)

ZNANSTVENE
INSTITUCIJE

SREDSTVA BANKE: krediti

Programi sklada
•

[1/2]

Programi Ad future:
– izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini
– izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Republiki Sloveniji
– vrnitev slovenskih strokovnjakov

•

Programi na osnovi Zakona o štipendiranju:
–
–
–
–
–

•

neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij (enotne regijske štipendijske sheme)
Zoisove štipendije
nagrade za trajnostni razvoj
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu

Kreditiranje študija

Programi sklada

DELODAJALCI

[2/2]

• Programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada
– programi v izvajanju
• enotne regijske štipendijske sheme (posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij)
• praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in višješolske študente
• zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
• informacijsko komunikacijski portal Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
• izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost (integralni
proračun)
– programi v pripravi
• vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in zaposlene
• usposabljanje za večjo zaposljivost
• kompetenčni centri za razvoj kadrov
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Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem

Neposredne kadrovske štipendije

1. razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«

1. razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«

Cilj

spodbuditi delodajalce za sofinanciranje kadrovskih štipendij – regionalni
razvoj (zaposlitev v regiji)

Predmet JR

Sofinanciranje 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini
30% minimalne plače (220,24 EUR) ter sofinanciranje izvajanje dejavnosti
ERŠS

Sredstva

V okviru 3 javnih razpisov je bilo za obdobje 2008-2015 s pogodbami
dodeljenih 16.008.800 EUR. Predvidena sredstva za razpis 2010/2011:
5.000.000 EUR

Objava (rok)

objava razpisa 2010/2011: avgust 2010

Izvajalci

Sofinanciranje 1745 kadrovskih štipendij, ki jih je podelilo 626 delodajalcev
Novo odobrenih predvidoma 441 (zadnji rok)

Info

Izvajajo jih nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem (RRA oz. nosilec
pooblastila):

Cilj

z ukrepom sofinanciranja kadrovskih štipendij spodbuditi delodajalce k
večjem podeljevanju kadrovskih štipendij

Predmet JR

sofinanciranje v višini 50% dodeljene štipendije, vendar največ 30%
minimalne plače

Izvajalci

V skupnem zbiru kadrovskih potreb je za ŠL 2010/2011 234 delodajalcev s
555 potrebami.

Info

dijaki in študenti potencialne delodajalce kontaktirajo sami,
delodajalec pa se z izbranim kandidatom prijavi na razpis sklada
sklad zbira potrebe delodajalcev in jih objavlja v skupnem zbiru na spletni strani

http://www2.sklad-kadri.si/kadrovske/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij/
Kontakt

Bogdana Fink, bogdana.fink@sklad-kadri.si, 01 43 45 884
Ksenija Yoder Batič, ksenija.yoder-batic@sklad-kadri.si, 01 43 45 882

- seznanitev s potrebami delodajalcev po kadrih;
- objava javnega razpisa za dodelitev štipendij, na katere se prijavijo študenti

Dušan Mikuž, dusan.mikuz@sklad-kadri.si, 01 / 43 41 099

Kontakt

Praktično usposabljanje z delom za vajence,
dijake in višješolske študente [PUD]

Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
3. razvojna prioriteta »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«

3. razvojna prioriteta »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«
Cilj

Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na
ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence/dijake/študente višjih strokovnih
šol, za katere delodajalci uveljavljajo spodbude, morajo biti vpisani v zaključni
letnik.

Predmet JR

sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma
višješolskega študenta

Sredstva

Skupaj odobrena sredstva = 2.136.900,00 EUR (izplačano 1.990.795,61 EUR)
Spodbude na posameznega udeleženca od 350 € - 1000 €,
Načrtuje se 15.098.888,00 EUR do 2013

Objava (rok)

Vsaj enkrat letno za pos. šolsko leto

Izvajalcev

Skupaj prijavljenih delodajalcev (št. vlog) = 1.383, od tega izplačano 960

Nadaljnji rok

Predvidoma v začetku leta 2011

Kontakt

Nataša Kunčič, natasa.kuncic@sklad-kadri.si, 01/ 43 45 887

Cilj javnega povabila je povečati dostopnost izobraževanja in izboljšati splošno
izobraženost odraslih do zaključene srednješolske formalne izobrazbe ter
izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Predvideva se sofinanciranje
upravičenih stroškov najmanj 3000 odraslim osebam.

Cilj

Predmet JR

Sredstva
Objava (rok)

Javno povabilo bo odprto do porabe vseh sredstev oz. do 15.7.2013.

Izvajalci

posamezniki

Nadaljni rok

Predvidoma Januarja leta 2011

Kontakt

Vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in zaposlene
1. razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«

Cilj

Cilj projekta je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim zlasti v mikro,
majhnih in srednjih podjetjih ter večjo dostopnost in kvaliteto razvoja
njihovih karier. Podpirati kadrovske funkcije.

Predmet JR

1. javni poziv za izbor izvajalcev, ki bodo izvajali karierno orientacijo za
zaposlene pri zainteresiranih delodajalcih (predvidoma več rokov)
javni razpis za izbor delodajalcev, ki bodo omogočili izvedbo karierne
orientacije svojim zaposlenim in razvoj podpornih kadrovskih procesov
(predvidoma en rok)

Bojan Ivajnšič, bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si, 01/ 43 41 092

Program »Usposabljanje za večjo zaposljivost 2010«
1. razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«

Namen JR

Predmet JR
[PREDVIDOMA!]

2.

sofinanciranje stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti srednješolskega formalnega izobraževanja
odraslih v obdobju šolskih let 2007-2013, ki so bili v času izobraževanja stari od 25 do 64 let in sicer za :
opravljene obveznosti po individualnem izobraževalnem načrtu po posameznih šolskih letih
zaključeno izobraževanje,
opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit,
priprave in opravljeno splošno oz. poklicno maturo ali zaključni izpit,
diferencialne izpite,
opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije,
opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
Za izvajanje programa je namenjenih 7.360.610,00 EUR, povrne se do 90% upravičenih stroškov šolnin.

Sredstva

dvig ravni izobrazbe in usposobljenosti zaposlenih
povečanje zaposljivosti in ohranjanje zaposlitve
dvig konkurenčnosti podjetij
Vključitev 30.500 zaposlenih v programe usposabljanja.
Sofinanciranje po shemi državnih pomoči za programe usposabljanja.
- splošna usposabljanja - do 60% brez DDV in
- posebna usposabljanja - do 25% brez DDV

[PREDVIDOMA!]

razpisanih sredstev bo 12.250.000 EUR za obdobje 2010-2013, program
se bo izvajal na podlagi letnih javnih razpisov

Sredstva

5.404.282 EUR

Objava (rok)

?

Objava (rok)

2011

Izvajalci

Samostojni podjetniki, podjetja, zasebni zavodi in društva (še ni določeno)

Kontakt

Sabina Rajšelj, sabina.rajselj@sklad-kadri.si, 01/ 43 45 886

Kontakt

Terezija Krajcer, terezija.krajcer@sklad-kadri.si, 01/ 43 45 891
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Spremembe glede na javni razpis 2008-2010
[predvidoma – izhodišča]
•
•
•
•

nova merila - realizacija angažiranih sredstev
letni razpisi
usposabljanje se bo moralo začeti v določenem obdobju od podpisa pogodbe
(predvidoma 3 meseci!)
realen načrt za usposabljanje
več prijav z manjšimi zneski, kot enkrat s prevelikimi zneski, ki niso realizirani
(po merilih bo realizacija v naslednjih prijavah točkovana)
Izvajalci registrirani za dejavnost izobraževanja oziroma usposabljanja
Obvezni pripis: “ne odpiraj, prijava na javni razpis …”

Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013
združevanje panožnega interesa na področju razvoja kadrov
doseganje večje konkurenčnosti podjetij
definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v
panogi

Cilj

razvoj in usklajeno izvajanje panožnega modela kompetenc
izvedba usposabljanj na podlagi modela kompetenc

Predmet JR

skupno 1500 vključitev v usposabljanja (notranja in zunanja)

Sredstva

razpisanih bo 2.750.000 EUR za obdobje 2010-2013
Znesek za posamezni projekt: 100.000 - 500.000 EUR

Objava (rok)

predvidoma - julij 2010, (september 2010)

Status

Zaključek izbora, iskanje možnosti o objavi novega

Izvajalci

izbor največ 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz.
partnerstev

Kontakt

Aleš Vidmar, ales.vidmar@sklad-kadri.si, 01 43 45 887

Sodelovanje z zunanjimi organizacijami
pri izvedbi posameznih projektov
• sklad sodeluje predvsem s posredniškimi telesi, ministrstvi in
agencijami (priprava ukrepov, usklajevanje, prenos izkušenj)
• regionalno štipendiranje preko RRA-jev oziroma nosilci pooblastil s
strani regij
• z organizacijami, ki so izbrane preko razpisov (npr. Vseživljenjsko
karierna orientacija za uvajanje kadrovskih procesov)
• javna naročila (spletna stran, svetovanja)
• preko projektov

Informacije relevantne za svetovalna podjetja - sWoT

• razlika EU/SLO programov (zgolj površno)
– EU: “poenostavitve”, starejši, stabilnejši sistemi, daljši roki, ponovitve razpisov,
vsebina, vrednost za denar, učinek, … opisno ocenjevanje, točkovanje
– SI: boj proti nepravilnostim/kontrole  preverjanja, krajši roki, one-time razpisi,
objektivnost kriterijev, … poudarek na številčnih oz. objektivnih kriterijih
– Odnosi med prijavitelji in konkurenti, z ministrstvi, agencijami: FAIR PLAY
– nesprejemanje zavrnitve s strani vlagateljev  pritožbe  zaostanki in poudarek na
administrativnih pravilih in pogojih namesto vsebini
– Finančna perspektiva EU 2007-2013 (+3) – po zaključku obdobja lahko pride do
vrzeli, kar se tiče razpisov in razpoložljivih sredstev EU  naporni prehodi med
perspektivami (ozimnica)

Informacije relevantne za svetovalna podjetja - SwOt
•
•

Razbremenitev administracije, kakovost admin-fin oz. projektnega vodenja
Priprava in IZVEDBA (odgovornost in kakovost)
•
•

izvedljivi in razumljivi načrt dela – realizacija interesa izvajalca
realno načrtovanje stroškov (absorpcija)

•

Pogoji, pogoji, pogoji …

–
–
–

pravočasno plačilo davkov s pravim sklicem – priporočamo zagotovilo v obliki potrdila
vloga koordinatorja, svetovalca
izjava ni le papir  kriva izjava podlaga za kazensko ovadbo

•

Cenovna učinkovitost, transparentni standardi obračunavanja

•

Priložnost: strokovna usposabljanja o strukturnih skladih specializacija/poglobitev

–
–
–

npr. o državnih pomočeh (de minimis, sheme d. p. /sektor za spremljanje),
navodila (www.eu-skladi.si)
uporaba ISARR, …

Za več informacij

Obiščite našo spletno stran www.sklad-kadri.si
Včlanite se v naš spletni klub (desno pod osnovnim menijem) in vsak
teden boste prejemali novice o vseh razpisih, pozivih in druge pomembne
informacije
Pišete ali kličete lahko na:
ales.vidmar@sklad-kadri.si ali 01 43 45 887
oz. ostale sodelavce

Hvala za pozornost!
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