Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV,
ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI
SKUPNOSTI RAKA
ZA LETO 2020
Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti, spletna stran krajevne skupnosti Raka in
spletna stran Občine Krško

VSEBINA:
I.
II.
III.

Vsebina javnega razpisa
Obrazci za prijavo
Vzorec pogodbe

Številka: 410- 70 /2020
Datum: 16. 03. 2020

Na podlagi 114. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/2016, 79/2016 in 26/2019)
in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in projektov društev, ki delujejo na območju Krajevne
skupnosti Raka (št. 007-2/2015), Krajevna skupnost Raka, Raka 40, 8274 Raka objavlja:
Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev, zavodov in neprofitnih organizacij,
ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Raka, za leto 2020.
1. Neposredni proračunski uporabnik: Krajevna skupnost Raka, Raka 40, 8274 Raka.

2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev, zavodov in neprofitnih
organizacij, ki so registrirana ali delujejo na območju Krajevne skupnosti Raka. Predmet
javnega razpisa so tako lahko športne, kulturne, humanitarne prireditve ali projekti, investicije
in mednarodni projekti, ki bodo služili za javne namene. Do sofinanciranja niso upravičeni
profitni projekti.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi ali neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo vse
naslednje pogoje:
-

-

-

da imajo sedež na območju KS Raka in so organizatorji ali udeleženci projekta ali,
da imajo sedež na območju Občine Krško in delujejo kot krovna oziroma zvezna
organizacija tudi za krajane KS Raka,
da s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevajo k prepoznavnosti celotne
krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirajo prireditev, gledališko igro, okroglo
mizo, konvencijo, ipd., kamor je vabljena širša javnost),
da je iz njihovih dejanj v preteklosti jasno razvidna dejavna funkcija na njihovem
področju,
da sodelujejo z organi krajevne skupnosti in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
da s svojim delom neposredno ali posredno promovirajo krajevno skupnost, prispevajo
v korist krajanov, bodisi na področju športa, stroke, družbeno kulturne dejavnosti,
kreativnih dejavnosti, na področju ohranjanja podeželja in običajev, humanitarnem ter
ostalih področjih,
da je predmet financiranja v javno korist.

4. Višina razpoložljivih sredstev:
Predvidena višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje v letu 2020 skupaj znaša 5.000,00
€. Od tega je za sofinanciranje dogodkov ob krajevnem prazniku namenjenih 2.000,00 €.
Vloge, ki se bodo nanašale na krajevni praznik se bodo obravnavale ločeno. Sredstva se delijo
na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega
razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 600,00 €, za sofinanciranje
dogodkov ob prazniku KS pa 400,00 €.

5. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
A. Posebni pogoji:
- vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa
- vlagatelji, ki so redno oz. v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do krajevne
skupnosti.
Oba posebna pogoja morata biti izpolnjena.
B. Merila za izbor:
Splošna merila (veljajo tudi za vloge ob prazniku KS):
Prijavljeni programi morajo za pridobitev pravice do sofinanciranja doseči minimalno številko
5 točk. V kolikor tega praga ne dosežejo, se vloga zavrne s sklepom.

1.

MERILO
/
Dejanska aktivnost članov in društva

2.

Vloga in pomen društva v KS

3.

Sodelovanje društva s KS

TOČKE

0

1

2

3

Skupaj točk
Točke: 0 - ni aktivnosti; 1 – malo aktivnosti; 2 – srednja aktivnost; 3 – velika aktivnost

Program oziroma vlogo, ki je dosegla minimalno število določenih točk in ni izgubil pravice do
sofinanciranja ponovno oceni komisija za sofinanciranje dejavnosti društvom, v skladu z
naslednjimi merili in ob upoštevanju specifičnosti posameznega društva oz. programa.
Sredstva se dodelijo sorazmerno z doseženim številom točk.
Vsebinska merila: (ne veljajo za obravnavo vlog, ki se nanašajo na praznik KS)

MERILO
Pomembnost
projekta za KS
Raka
Učinek projekta

Kraj projekta

Povezanost
projekta z lokalnim
okoljem
Ocena dela in
sodelovanja s KS
v preteklem letu

OPREDELITEV
Projekt ima izjemen pomen za KS
Projekt je pomemben za KS
Projekt ima običajen pomen za KS
Projekt nima pomena za KS
Dolgoročen učinek
Srednjeročen učinek
Kratkoročen učinek
Ni učinka
Projekt izveden v KS
Projekt izveden izven KS
Izvedba s 5 partnerji ali več
Točke za 4 partnerje
Točke za 3 partnerje
Točke za 2 partnerja
Točke za 1 partnerja
Ni partnerja
Odlično
Dobro
Slabo

ŠT. TOČK
30
15
5
0
10
5
2
0
10
0
20
12
9
6
3
0
14
7
1

Število izvedenih dogodkov
v preteklem letu
Humanitarno delovanje
Udeležba na tekmovanjih /
dogodkih
Inovativnost dogodka /
projekta

Nad 3 dogodki
1 – 3 dogodki
Brez dogodkov
Nudi pomoč krajanom
Brez pomoči krajanom
Državni nivo
Regijski nivo
Občinski nivo
Ni udeležbe
DA
NE

5
2
0
6
3
15
10
5
0
3
0

Dodatna merila:
Pri ocenjevanju vlog se bodo upoštevala tudi dodatna merila, ki zagotavljajo dodatne točke.
V letu, ko izvajalec praznuje okroglo obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk, in
sicer:
5 točk
10 točk
20 točk
30 točk

10 in 20 let
30, 40 in 50 let
60, 70, 80 in 90 let
100 in več let

Merila za ocenjevanje vlog, ki se nanašajo na praznik KS: (poleg splošnih meril):
MERILO
Profitnost projekta
Preteklo sodelovanje
Realno izkazani stroški
projekta
Ocena
prijavljenega
dogodka
Kakovost in prepoznavnost
dogodka

OPREDELITEV
Projekt je deloma profiten
Projekt je neprofiten
Društvo sodeluje vsakoletno
Izmenično sodelovanje
Društvo sodeluje prvič
Nad 1000,00 €
Od 500 do 999,99 €
Do 500,00 €
-

ŠT. TOČK
15
30
30
15
5
30
15
5
Do 10

-

Do 10

Pri ocenjevanju vlog, ki se nanašajo na praznik KS se upoštevajo tudi dodatna merila,
v kolikor gre za dogodek ob obletnici.

6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca (OBR-2), obrazca s podatki o
prijavitelju (OBR-1) ter zahtevane dokumentacije k vlogi. Na obrazcih se navajajo zahtevani
osnovni podatki o vlagatelju ter podatki o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih
izvedenih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Popolna vloga obsega:
- izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o prijavitelju, skladno z vsebino in zaporedjem
instruktivnega obrazca »Podatki o prijavitelju in splošna izjava«(OBR-1),
- izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o projektu, skladno z vsebino in zaporedjem
instruktivnih obrazcev (OBR-2) ter obrazca (OBR-KP), v kolikor se društvo javlja tudi za
sodelovanje pri prazniku KS.
Na obeh zahtevanih obrazcih morajo biti izpolnjeni vsi podatki, v nasprotnem primeru se vloga
šteje kot nepopolna ter se jo zavrže.
Društvo lahko na javnem razpisu sodeluje z največ eno pisno vlogo (OBR-1) ter eno vlogo,
ki se nanaša na krajevni praznik (OBR-KP).
7. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2020.
8. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Krajevna
skupnost Raka, Raka 40, 8274 Raka, in sicer najkasneje do 17. 4. 2020.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Finančna vloga«
9. Krajevni praznik
Krajevna skupnost Raka iz naslova sofinanciranja dejavnosti pomaga sofinancirati tudi
projekte, ki so neposredno vezani na praznovanje krajevnega praznika, ki se praznuje v
okviru Sv. Lovrenca. Prosilci, ki želijo sodelovati morajo na razpis prijaviti tudi dogodek/projekt,
ki ga želijo izvesti ob praznovanju krajevnega praznika. V tem primeru se izpolni tudi prijavni
obrazec (OBR-KP).

10. Obravnava vlog
Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev komisija
(odpiranje prejetih vlog ne bo javno). Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. Predlog prejemnikov sredstev bo komisija
skupaj z obrazložitvijo podala svetu krajevne skupnosti Raka, ki določi dokončno višino
sredstev posameznemu vlagatelju s svojim sklepom.
Vloge bo komisija obravnavala najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za oddajo vlog na javni
razpis. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija takšne
vloge zavrgla.
Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila (OBR-3). Poročila o izvedbi
dogodkov in projektov je potrebno skupaj z dokazili oddati skladno z rokom določenim v
pogodbi. Zadnji rok za oddajo poročil o izvedbi dogodkov oz. projektov je 30.11.2020.
Poročila prispela po tem datumu se ne bodo upoštevala.

11. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev svet krajevne skupnosti v roku 30
delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu
pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se
šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema
sklepa, na svet krajevne skupnosti. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje
priporočeno po pošti na naslov krajevne skupnosti. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči svet krajevne skupnosti, njegova
odločitev je dokončna.
12. Izplačilo sredstev dodeljenih po razpisu:
Prijaviteljem bodo sredstva dodeljena po razpisu izplačana po predložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem
projektu, z dokazili o realizaciji, skladno z obrazcem OBR-3.
Za dokazila o realizaciji se štejejo:
-

Promocijski material, vabila, fotografije, letaki, objave v medijih ter upravičena dokazila
o stroških, ki so npr.:
Najem prostorov, opreme, honorarji, stroški materiala, stroški promocije, javni prevozi,
administracija.

V kolikor gre pri izvedbi za projekt, za katerega ni mogoče izkazati stroškov, ali si je organizator
pokritje stroškov zagotovil na drug način, to ni omejitev za izplačilo sofinanciranja.
13. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave dvignejo v času uradnih ur
v prostorih KS Raka, ali jo pridobijo na spletnih straneh KS Raka in Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Marjanca Golob, tel. 051 305 404,
e-mail: marjanca.golob@krsko.si, v času uradnih ur.

Pripravila:
Marjanca Golob,
Strokovna sodelavka VII/1 za KS
Krajevna skupnost Raka,
Primož Šribar,
Predsednik sveta KS

(VZOREC POGODBE)
POGODBA O SOFINANCIRANJU

ki jo skleneta
KRAJEVNA SKUPNOST RAKA, ki jo zastopa Primož Šribar,
identifikacijska davčna številka: 81992149
matična številka: 50302340000
(v nadaljevanju: sofinancer)
in
______________________________________________________ ki ga zastopa
_______________________________ ,
identifikacijska davčna številka:
matična številka:
(v nadaljevanju: koristnik)
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje prireditve / dogodka / dejavnosti (v nadaljevanju:
projekta) ________________________________.
Sredstva v višini ____________ so namenjena za izvedbo projekta, ki ga je koristnik naslovil
na krajevno skupnost Raka.
2. člen
Krajevna skupnost se zaveže, da bo na transakcijski račun koristnika, prejemnika sredstev, št.
računa: _______________________________, nakazala znesek iz 1. člena te pogodbe 30.
dan po prejemu poročila o izvedbi projekta oz. 30. dan od prejema podpisane pogodbe v
primeru, da je bilo poročilo priloga prijave na razpis. Poročilo mora biti dostavljeno
najkasneje do 30. novembra 2020, da bodo sredstva izplačana v letu 2020.
3. člen
Koristnik se zavezuje, da bo dobljena sredstva uporabil izključno za izvedbo projekta iz 1.
člena te pogodbe.
V primeru kršitev tega člena, je koristnik dolžan sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev do dneva vračila. Krajevna skupnost si pridržuje pravico zahtevati
odškodnino za škodo, ki ji lahko nastane zaradi uporabe sredstev v nedovoljen namen.

4. člen
V roku 15. dni po končanem projektu je koristnik dolžan krajevni skupnosti posredovati
poročilo o izvedbi projekta in če to krajevna skupnost posebej zahteva, predložiti tudi dokazila
o uporabi sredstev v obliki finančnega poročila.

Krajevna skupnost si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročil iz prejšnjega
odstavka, ob morebitni ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna
dokazila, s katerimi bo koristnik izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za
predložitev dodatnih dokazil postavi krajevna skupnost koristniku ustrezen rok, ki ne sme biti
krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni.
V primeru, da koristnik ne predloži zahtevanih poročil in dodatnih dokazil v danem roku, ki je
določen v 1. oz. 2 odstavku tega člena, je dolžan povrniti celotna sredstva za zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema le-teh do dneva vračila.
5. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Krškem.
6. člen
Pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

7. člen
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Številka: 410-70/2020
Raka, dne:

Datum:

Koristnik:
Krajevna skupnost Raka
Primož Šribar,
predsednik sveta krajevne skupnosti

