OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Vegova ulica 9, 1251 Moravče

tel.01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si

Številka : 430-0011/2020-1
Datum: 23.01.2020
Na podlagi 41. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96,
5/96, 6/96, 7/98) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2020 (Uradni vestnik
Občine Moravče, št. 8/18) izdaja župan Občine Moravče naslednji
JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN
POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V OBČINI MORAVČE
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Predmet javnega poziva
Predmet poziva je sofinanciranje manjših ali večjih prireditev, dogodkov, projektov, programov ali drugih
dejavnosti, ki so v organizaciji društev in drugih neprofitnih pravnih oseb, ki delujejo na območju občine
Moravče.
Cilj javnega poziva je zagotoviti razvoj dejavnosti in projektov, ki so v interesu Občine Moravče oz. njenih
občanov.
2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Občine Moravče ali imajo vsaj
tri člane iz občine Moravče. Druge pravne osebe so lahko upravičenci, če se predmet ali dogodek pretežno
nanaša na Občino Moravče ali v primeru, če se odvija v Občini Moravče.
Vse vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, in vloge oddane po porabi sredstev, bodo zavržene s
sklepom.
3. Merila javnega poziva
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevana naslednja merila:
1. Pomembnost prireditve, programa,

Do 50 točk

projekta (za lokalno raven in državno
raven)
2. Kakovost prireditve, programa,

Do 30 točk

projekta
3. Tradicionalnost, prepoznavnost

Do 30 točk

prireditve, programa, projekta
4. Dostopnost javnosti

Do 10 točk

1

Vlagatelj lahko doseže maksimalno 120 točk, kar pomeni najvišja možna dodelitev sredstev, v višini kot to
izhaja iz 4. točke tega Javnega poziva.
Predlagan projekt, program ustreza merilom tega poziva, če:
-

bo izveden v letu 2020,

-

bo dostopen javnosti,

-

za zaprošeni program, projekt ali prireditev niso prejeli sredstev iz druge namenske proračunske
postavke in hkrati ne kandidirajo na drugih razpisih.

4. Okvirna vrednost:
Skladno s tem razpisom se bodo dodelila sredstva na proračunskih postavkah:
PP 01228 v višini 14.000 EUR, PP 0335 v višini 1.000 EUR, PP 047107 v višini 3.200 EUR, PP 047108 v
višini 3.200 EUR, PP 047109 v višini 3.200 EUR, PP 047111 v višini 5.500, PP 082126 v višini 3.000
EUR, PP 082106 v višini 4.000 EUR, PP 082110 v višini 1.000 EUR, PP 089132 višini 1.000 EUR, PP
082201 v višini 7.500 EUR, PP 082216 v višini 15.000 EUR in PP 082219 v višini 5.000 EUR, PP 089135
v višini 2.500 EUR.
Najvišja dodelitev sredstev iz PP 01228 Pokroviteljstvo občine je 1.500 EUR. Najvišja dodelitev sredstev
po drugih PP je višina sredstev, ki je določena na PP.
V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno prilagodijo tudi na javnem pozivu
dodeljena sredstva. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
5. Uporaba meril
Projekte, programe ali prireditve bo presojal in ocenjeval župan oziroma od njega pooblaščen javni
uslužbenec. O dodelitvi sredstev odloči župan z odločbo, ki je dokončna.
6. Vsebina prijav
Vloge za sofinanciranje morejo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki so na voljo za čas trajanja
poziva v času uradnih ur na vložišču Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče in na spletni strani
Občine Moravče: www.moravce.si.
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo prične teči 24.01.2020 in traja do 30.10.2020 oziroma do porabe sredstev.
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8. Način prijave
Pisne vloge na originalnih obrazcih in zaprtih kuvertah morajo biti predložene na naslov: Občina
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, z naslovom pošiljatelja in pripisom: »JAVNI POZIV PROJEKTI POKROVITELJSTVA 2020, NE ODPIRAJ - VLOGA«.
V primeru nepopolne vloge, bo vlagatelj pisno pozvan k njeni dopolnitvi. Rok dopolnitve je osem dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže.
9. Obravnava prijave
Pravočasne prispele prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi meril iz tega javnega poziva.
Predlagatelji programov, projektov in prireditev bodo o izidu poziva obveščeni v 30 dneh od dneva
obravnave vloge. Z izbranimi predlagatelji bo župan Občine Moravče sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Moravče nakaže odobrena sredstva 30. dan po predložitvi zahtevka s popolno dokumentacijo.
Dokumentaciji morejo biti predloženi računi in dokazila o plačilu računov.
Izvajalec mora predložiti poročilo o izvedenih projektih, programih, katerim morajo biti priložena dokazila
o nastalih stroških na priloženem obrazcu poročila o namenski porabi sredstev (PRILOGA 1).
10. Informiranje vlagateljev
Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo predlagatelji v času uradnih ur na Občini
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Kontaktna oseba: Simona Langerholc, tel: 01 724 71 41, epoštno sporočilo: simona.langerholc@moravce.si.

Dr. Milan Balažic
ŽUPAN
Občine Moravče
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