JAVNI RAZPIS – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA
DRUŽBENO KORIST 2016-2018 (1. odpiranje)
»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 kot neposredna potrditev operacije – programa »projektno delo z negospodarskim in
neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za
družbeno korist 2016 – 2018, 10. prednostni osi »Znanje, spretnosti in vseživljensko učenje za
boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, tudi
s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja
»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravnem izobraževalnega sistema«.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 23.
marca 2017 objavil Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem –
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018.
V projekte so bili vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar je pripomoglo k
mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz
lokalnega/regionalnega okolja.
Namen prijave Univerze v Ljubljani na Javni razpis je bil, da spodbuja krepitev sodelovanja in
povezovanja med visokošolskim sistemom in okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v
lokalnem /regionalnem okolju), z modeli odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem
in trgom dela oziroma lokalnim okoljem se mladim zagotovi pridobivanje konkretnih, praktičnih
izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s študija na njihovo
področje dela.
Preko aktivnosti se spodbudi reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi
preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s čimer je
zagotovljeno dolgoročno sodelovanja in povezovanje visokošolskih zavodov z
negospodarstvom. Mladim bo tako omogočeno in zagotovljeno pridobivanje konkretnih,
praktičnih izkušenj že med izobraževanjem.
Za sofinanciranje na 1. odpiranju sta bila izbrana 2 projekta Fakultete za matematiko in fiziko v
skupni vrednosti 35.728,00 EUR. V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o pridobljenih
projektih.
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