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1. Zakaj se je zgodil projekt EUCROWD?

 Vabljena udeležba na posvetu v Evropskem parlamentu – 
vzpostavitev stika z bruseljsko mrežo ECAS.

 Prepoznavnost Inštituta za elektronsko participacijo – 10 let 
izkušenj s projektnimi prijavami (vsebinska kapaciteta in 
omrežni kapital).

 Primerna vsebinska prioriteta razpisa Evropa za državljane 
2016.

 Projektna ideja v skladu z aktualnimi izzivi Evropske unije na 
področju demokratične participacije.

 Dobro napisana projekta prijava v skladu z navodili in močan 
konzorcij, s katerima smo prepričali ocenjevalce

 Prva izkušnja s programov EZD kot konzorcijski partner 2012 



2.1 Predstavitev projekta

 Časovni okvir: 1. september 2016 – 28. februar 2018

 Vrednost: 147.750 EUR

 Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba – 
projekti civilne družbe (prioriteta Razprava o prihodnosti 
Evrope)  



2.2 Cilj projekta

 Identificirati pogoje in vzpostaviti okvir za uporabo inovativnih 

metod elektronske participacije ljudi v javnih zadevah na 

primeru množičnega sodelovanja (crowdsourcing) za potrebe 

demokratične razprave o prihodnosti Evropske unije.



2.3 Problemsko izhodišče

Vir: EVROBAROMETER 86.1 



2.4 Rezultati projekta

 7 mednarodnih dogodkov (poročil) na temo množičnega 
sodelovanja v partnerskih državah in zaključna konferenca v 
Bruslju na podlagi vnaprej določene metodologije (razprave, 
predstavitve praks, delavnice in mreženje).

 Javno dostopna spletna zbirka 200+ virov na temo množičnega 
sodelovanja državljanov o zadeva EU s pomočjo digitalnih 
tehnologij.

 Politična priporočila odločevalcem za vzpostavitev pilotnega 
primera množičnega sodelovanja na ravni EU.

 Mreženje civilno družbenih akterjev, ki imajo interes zagovarjati 
množično sodelovanje na ravni EU.

 Spletna stran, Facebook in Twitter profil, projektna brošura 
spletni repozitorij za projektno dokumentacijo.



2.5 Udeleženci projekta

 



2.6 Proračun projekta

 





http://www.inepa.si/eucrowd/



3 Potek priprave projektnega predloga

 december 2015 – razmislek o projektni ideji (sestanek v Bruslju 
s partnersko organizacijo ECAS, ki deluje na področju 
državljanske participacije in ima vpogled v politične prioritete na 
ravni EU)  

 januar 2016 – branje razpisne dokumentacije, priprava osnutka 
projektne ideje in povpraševanje po partnerjih (večinoma 
poznani iz prejšnjih projektov – zanesljivost in mreženje!)

 februar 2016 – izpolnjevanje projektnega obrazca in priprava 
dokumentacije s strani prijavitelja 

 1. marec 2016 – elektronska oddaja projektnega predloga (ob 
11:28; rok 12:00)



3.1 Pisanje prijave

 Natančno branje in prepoznavanje ključnih besed v letnih 
prioritetah programa (v našem primeru Debata o prihodnosti 
Evrope – razprava, demokracija, vizija državljanov, e-
participacija, mladi itd.) 

 Projektna vsebina, aktivnosti in konzorcij v skladu s prioritetami 
razpisa (v našem primeru je to implementacija koncepta 
crowdsourcing-a in novih tehnologij s strani NVO)

 Poznavanje in razumevanje tehničnih pogojev razpisa 
(upravičenost, sestava konzorcija, financiranje itd.) - vodnik po 
programu

 Predhodne izkušnje s pisanjem projektnih prijav za evropske 
razpise



4 Dejavniki uspeha

 Družbeno / politično aktualna (tudi sprejemljiva), vsebinsko 
utemeljena in problemsko usmerjena projektna ideja, ki prinaša 
konkretne / merljive rezultate.  

 Vsebinsko kakovostna (strokovna) in logično koherentna 
projektna prijava, ki ocenjevalcu jasno predstavi projekt, 
direktno odgovarja na vprašanja v razpisni dokumentaciji in ima 
močno navezavo na vsebino razpisa (ključne besede / 
koncepti).

 Močan partnerski konzorcij (geografska / politična pokritost, 
izkušeni / profesionalni partnerji s finančnimi, kadrovskimi in 
diseminacijskimi kapacitetami, projektnimi izkušnjami na EU 
ravni in dostopom do EU odločevalcev).



Inovativnost?

 Inovativna vsebina – crowdsourcing (težave s prevodom ).

 Inovativno reševanje obstoječega / trajnega problema v EU. 

 Večina projektnih aktivnosti je bila „klasičnih“ z izjemo 
spletnega repozitorija (zbirke) gradiv o crowdsourcingu.



5 Dosedanji izzivi

 Problem s predfinanciranjem - Inštitut za elektronsko 
participacijo je imel premajhen finančni tok v predhodnem letu.  

 Neodzivnost Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v poletnih mesecih.

 Neudeležba partnerja na vzpostavitvenem sestanku.

 Kulturne razlike med partnerji (npr. etične dileme pri 
ugotavljanju prikrajšanih skupin udeležencev na dogodkih v 
organizaciji projekta).



6 Ključno sporočilo

Slovenska nevladna organizacija z majhnimi kadrovskimi in 
finančnimi kapacitetami je lahko tudi koordinator 

mednarodnega konzorcija na programu Evropa za državljane...

...ČE IMA VELIKO SRCE!



Hvala za pozornost!

simon.delakorda@inepa.si

www.inepa.si/eucrowd

facebook.com/evropske.razprave

twitter.com/Razprave_EU

si.linkedin.com/in/simondelakorda
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