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Komentarji in pripombe k Vabilu k oddaji vlog za sofinanciranje
projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2022 (v
nadaljevanju Ustvarjalna Evropa 2022).
Spoštovani,
v društvu Asociacija vsekakor pozdravljamo, da je Ministrstvo za
kulturo obudilo prakso objavljanja vabila za sofinanciranje projektov
v okviru programa Ustvarjalna Evropa, bi pa v društvu želeli opozoriti
na nekaj problematičnih točk vabila.
Uvodoma želimo izpostaviti, da je rok , ko se je na vabilo možno
odzvati, prekratek 1. Ker ministrstvo namere vnovič uveljaviti
mehanizem deležnikom ni odločilo razkriti v obliki predhodne javne
napovedi, niti se ta ni znašla v Koledarju predvidenih javnih razpisov
in pozivov Ministrstva za kulturo, ki ga je organ kot novost uvedel z
začetkom oktobra letos, se z namero in vsebino vabila morebitnim
upravičencem tako ni bilo mogoče predhodno seznaniti, da bi se nanj
navkljub kratkemu roku vsaj nekoliko bolj lahko ustrezno pripravili
ali hitro, ustrezno in konstruktivno odzvali.
Če je sorodno vabilo leta 2018 za odziv predvidevalo 37 dni, leta 2019
36 dni, leta 2020 pa zgolj 9 dni, je trend postopanja ministrstva jasen
in po mnenju društva problematičen. Ministrstvo želimo sočasno
opomniti, da je vabilo objavilo v času povečanih administrativnih
obremenitev številnih potencialnih upravičencev, ki so v procesih
poročanja in prijavljanja kulturnih programov in projektov, tudi iz
naslova razpisov in pozivov ministrstva2, kar še dodatno otežuje
možnost njihove participacije v odziv na vabilo.
Participacija v odziv na vabilo pa je za deležnike v nasprotju z vabili iz
let 2018, 2019 in 2020 še dodatno oziroma kar v celoti otežena zaradi
v vabilu opredeljenega in prenovljenega določila za preprečevanje
dvojnega financiranja. Če je namreč v izogib dvojnega financiranja
vabilo v letu 2020 opredeljevalo, da ministrstvo ne bo financiralo
projektov, ki so v tem letu pridobili podporo v okviru Javnega poziva
5 dni.
Ob mehanizmih podpore ustvarjalnosti lokalnih skupnosti, različni
mehanizmi podpore ministrstva, npr.JPR-GUM-2023, JPR-UPRIZ-2023,
JPR-VIZ-2023, JPR-PROG-2022-2025, JPR-VP-2022-2025.
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za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na
razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni
mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, ki ga je
objavilo Ministrstvo za javno upravo3, ter v nadaljevanju vabila
dodatno opredelilo4, da bo:
“[o]dobreni znesek sofinanciranja /…/ lahko namenjen le kritju
tistega deleža stroškov projekta v letu 2022, za katerega /…/
izvajalec ni uspel zagotoviti financiranja oz. sofinanciranja iz
katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (kot npr.
programskih in drugih razpisov ministrstva, razpisov JAK, SFC,
javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih
porabnikov) oz. iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).”,
danes v uvodnih odstavkih vabila prebiramo tudi:
“Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo
dodatno so-financiralo projektov, ki so v letu 2022 pridobili podporo
iz drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (iz programskih in
drugih razpisov Ministrstva za kulturo, razpisov Javne agencije za
knjigo (v nadaljnjem besedilu: JAK), Slovenskega filmskega centra, (v
nadaljnjem besedilu SFC), drugih javnih agencij Republike Slovenije,
niti sredstva drugih neposrednih ali posrednih proračunskih
porabnikov) oz. sredstva EU. Ministrstvo tako ne bo dodatno
sofinanciralo finančnega prispevka za projekte, ki so bili izbrani na
Javnem pozivu za leto 2022 za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto
trgovino – EFTA, ki ga je 14. 10. 2022 objavilo Ministrstvo za javno
upravo (Uradni list RS, št. 132/22, str. 2241, z dne 14. 10. 2022).”
Izpostavljeno preoblikovanje pomeni, da se upravičenci, ki so za
projekte pridobili sredstva iz naslova evropskih razpisov, kot so
Ustvarjalna Evropa, Media, Music Moves Europe itd., na vabilo v izogib
dvojnemu financiranju ne morejo odzvati prav zaradi dejstva, ker so
za projekte pridobili evropska sredstva5, kar z objavo vabila
nedvomno ni bil namen ministrstva.
Ministrstvo tako namesto, da bi opozorili, da še ni znano, kdo od
upravičencev bo sredstva prejel v okviru Javnega poziva za leto 2022
Leta 2018 pa projektov, ki so v letu 2018 pridobili podporo v okviru
Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih
na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU, ki ga je objavilo Ministrstvo za
javno upravo, bodisi v okviru Javnega poziva za izbor javnih kulturnih
projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih je v
istem letu Republika Slovenija sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo in ga je objavilo Ministrstvo za kulturo.
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za sofinanciranje EU projektov nevladnih organizacij, ki ga je objavilo
Ministrstvo za javno upravo, kar bi jih izključilo kot upravičence za
participacijo v odziv na vabilo Ustvarjalna Evropa 2022 Ministrstva za
kulturo6, ali da bi vnovič izpostavljali, da je preprečevanje dvojnega
financiranja, kot ga razume ministrstvo, problematično in ga mogoče
preprečevati tudi z jasnimi finančnimi razmejitvami, tako pozivamo,
da iz razpisa odstrani prvo poved drugega citiranega dela vabila, ki
vsebuje problematično določilo, s čimer bosta vnovič postala
osmišljena preostali del vabila7 in vabilo samo.
Sočasno s tovrstnim preoblikovanjem in poenotenjem zahtev
ministrstva ter obveščanjem javnosti o takih spremembah v društvu
predlagamo, da se ob objavi prenovljenih pogojev rok za odziv na
vabilo podaljša za najmanj 5 delovnih dni.
Za morebitna pojasnila ali dodatna vprašanja ostajamo na voljo.
Prepričani smo, da bomo v konstruktivnem dialogu v okviru srečanja,
ki je na povabilo ministrstva napovedano za torek, 15. 11. 2022,
naslovili bistvene problematike in priložnosti, vezane na vabilo.
S spoštovanjem,
Društvo Asociacija

Če so njihove vloge v okviru mehanizma MJU sprejete v sofinanciranje in
sofinanciranje upravičenci sprejmejo.
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Ob že izpostavljenem npr. tudi del vabila.: “Višina sofinanciranja bo
določena na osnovi nediskriminatorne in enakopravne obravnave, tako da
bodo upravičeni prijavitelji prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih
sredstev, pri čemer višina sofinanciranja za posameznega prijavitelja ne
sme presegati 50 % lastnih sredstev, ki jih mora za celoten projekt
zagotoviti vodja oz. partner v projektu, hkratina n e do t o hjen e t išin e t seh
jat n ih sredstet za no sam ezn e nro jekte,t ko hiko r so raznisim in istrstt a o z.
drugih nro račun skih no rabn iko t (n nr.JA K,SFC ),iz n asho t a katerih je nro jekt
že so fin an ciran ,tako določili..”
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