Vsebinski obrazec 3
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 3.]

PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE A. 3.
Sofinanciranje Mestne občine Novo mesto
za urejanje grobišč in spominskih obeležij v letu 2021

CILJ SOFINANCIRANJA
Cilj sofinanciranja je podpreti dejavnosti in aktivnosti namenjene vzdrževanju in skrbi za
spominska obeležja žrtev vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov in
grobišč v Mestni občini Novo mesto.
UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
- pravne osebe oz. društva in podjetja ter organizacije, ki imajo sedež in delujejo v
Mestni občini Novo mesto;
- dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto.
SPLOŠNI RAZPISNI KRITERIJI
Prijave za področje A. 3. bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
- kakovost prijavljenega projekta ali programa,
- obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
- višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj
namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali programa,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja Mestne občine
Novo mesto.
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj je 45 točk.
SPREMEMBA PROGRAMA/PROJEKTA ZARADI KORONAVIRUSA
Prijaviteljem priporočamo, da vsebine projektov in programov načrtujejo tudi z mislijo na
morebitno nadaljevanje negotovih epidemioloških razmer, ki otežujejo izvajanje določenih
vrst aktivnosti. Skladno s trenutno situacijo v državi zaradi že omenjenih razmer naj prijavitelji
razmišljajo o novih pristopih pri oblikovanju in izvedbi programov/projektov, ki jih prijavljajo na
razpis.
Če izbrani program/projekt zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel
biti izveden v prijavljeni obliki, bo moral prijavitelj o tem obvestiti skrbnico pogodbe na MONM
in uskladiti obseg ter vsebino programa/projekta, ob upoštevanju v vlogi zastavljenih ciljev in
predvidene ciljne skupine.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis, znaša do višine 3.000,00
EUR. Rok za oddajo prijav je 25. 11. 2020 oziroma do porabe vseh sredstev, ki so razpisana
za sofinanciranje urejanja grobišč in spominskih obeležij v Mestni občini Novo mesto v letu
2021.
Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 3.]

SPLOŠNI KRITERIJI ZA IZBIRO PRRIJAVITELJEV IN NAČIN OCENJEVANJA

1.
2
3.
4.

Splošni kriteriji
Finančno poročilo za preteklo leto
Plan dela urejanja grobov, grobišč, spominskih
plošč za leto 2021 in poročilo o delu za leto 2020
Pričakovan delež sredstev s strani MO Novo mesto
Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega
proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela,
brezplačna uporaba občinskih prostorov,
subvencionirani najem, druga razpisna sredstva)
SKUPAJ

Število točk
Do 10 točk
Do 10 točk
Do 10 točk
Do 15 točk

45 točk

Največje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj je 45 točk.
PODROBNI KRITERIJI ZA OCENO VLOGE
1. Finančno poročilo za leto 2020:
Odlično
organizacija jasno
opredeljuje vire financiranja
organizacija jasno
opredeljuje stroške in
njihovo namembnost
SKUPAJ TOČKE

5

Zelo
dobro
4

5

4

Dobro Slabo
3

2

3

2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0
1

0

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
2. Plan dela urejanja grobov, grobišč in spominskih plošč za leto 2021 in vsebinsko
poročilo o delu za leto 2020:
Odlično
v planu dela so jasno in
realno opredeljeni cilji in
načrti urejanja grobov,
grobišč, spominskih plošč,
ki jih bo organizacija
izvajala v letu 2021
iz vsebinskega poročila so
jasno razvidne realizirane
aktivnosti v letu 2020
SKUPAJ TOČKE

5

Zelo
dobro
4

5

4

Dobro Slabo
3

2

3

2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0

1

0

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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3. Finančni plan urejanja grobišč in spominskih obeležij v letu 2021:
delež pričakovanega sofinanciranja s strani MO Novo
mesto
Od
Do

število točk

1%

10%

10

11%

25%

5

26%

50%

3

več kot 50%

0

SKUPAJ TOČK
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
4. Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova
premoženja (javna dela, brezplačna uporaba občinskih prostorov, subvencionirani najem, druga razpisna
sredstva)

Organizacija nima odobrena javna dela s strani MO Novo mesto
Organizacija nima brezplačno uporabo občinskih prostorov oz.
subvencionirano najemnino
Organizacija ne prejema oziroma ne bo kandidirala na druga razpisna
področja tega razpisa MO Novo mesto
SKUPAJ TOČKE

Točke
5
5
5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju je 15.
Mestna občina Novo mesto bo posamezna organizacije in društva sofinancirala največ do
višine 50% in glede na razpoložljiva sredstva. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen
predlog, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj
navedenih meril dobil posamezen predlog. Vrednost 1 točke bo določena potem, ko bo
znano, koliko točk so skupaj prejeli predlogi, ki so ostali v obravnavi tudi po postopku
ocenjevanja, saj se bodo sredstva namenjena razpisu primerjala z vsoto točk vseh primernih
predlogov, ocenjeni vrednosti in obsežnosti projekta oz. programa in rednega delovanja
organizacije ali društva.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, in
komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla izpolniti (se pravi, da določenega podatka
ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.

Prijavitelj:
_________________________________________________________________________ ,

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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(navedba imena in priimka/naziva in sedeža/naslova prijavitelja)

izjavljam, da sem se seznanil s splošnimi in podrobnimi kriteriji za izbiro prijaviteljev
programov oziroma projektov.

Datum:

____________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

________________________

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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VSEBINSKA IN FINANČNA OPREDELITEV AKTIVNOSTI V LETU 2021
1. Splošne informacije
a) Področje/-a aktivnosti (navedite dejavnosti in aktivnosti vzdrževanja in skrbi za spominska
obeležja žrtev vojn, spominskih obeležij ali grobov pomembnih Novomeščanov in grobišč v Mestni občini
Novo mesto):

b) Plan dela za leto 2021

c) V okviru programa dela so načrtovane ureditve in/ali obnove naslednjih grobov,
grobišč, spominskih plošč v letu 2021:

d) Lokacije izvedbe načrtovanih aktivnosti:

2. Časovna izvedba aktivnosti v letu 2021:
mesec izvedbe aktivnosti
pregled aktivnosti
Naziv
aktivnosti
in
navedba 1
časovnega poteka v letu 2021:

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12
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Načrt sofinanciranja rednega dela organizacije (v EUR) v letu 2021:
VIR SOFINANCIRANJA

DELEŽ v %

ZNESEK

Mestna občina Novo mesto
ostali viri
lastna finančna udeležba
SKUPAJ

Finančni plan stroškov vzdrževalnih ali obnovitvenih del v letu 2021 (stroški vzdrževanja
ali obnove, grobov, spomenikov, spominskih plošč in druge aktivnosti v zvezi z vzdrževalnimi deli):
Strošek

Vsebina dela, material, storitve

Znesek

Strošek dela
Strošek materiala
Strošek vzdrževanja
Ostalo
SKUPAJ

Višina podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja MO Novo mesto v letu
2021, v kolikor je podatek znan (javna dela, brezplačna uporaba občinskih prostorov, subvencionirani
najem, sredstva iz drugih razpisov MO Novo mesto)

OBLIKA SOFINANCIRANJA

ZNESEK

Javna dela
Brezplačna uporaba občinskih prostorov
Subvencionirana najemnina
Višina sredstev iz občinskih razpisov
SKUPAJ

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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POROČILO O DELU V LETU 2020
1.

Vsebinsko poročilo o delu v letu 2020

2. Opredelitev strokovnega kadra vezano na dejavnost v letu 2020

3. Časovna izvedba aktivnosti v letu 2020
mesec izvedbe aktivnosti
Pregled aktivnosti
navedba aktivnosti ter
realizacija v letu 2020:

časovna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

4. Viri sofinanciranja dejavnost (v EUR) v letu 2020
VIR SOFINANCIRANJA

ZNESEK

DELEŽ v %

Mestna občina Novo mesto
ostali viri*
lastna finančna udeležba
SKUPAJ

Finančni razrez stroškov dela in dejavnosti v letu 2020 (vzdrževanje grobov, grobišč,
spominskih obeležij):

STROŠEK

Vsebina dela, storitve,material

Znesek

Stroški dela
Stroški materiala
Stroški vzdrževanja
Ostalo
SKUPAJ

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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Višina podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja MO Novo mesto v letu 2020
(javna dela, brezplačna uporaba občinskih prostorov, subvencionirani najem, sredstva iz drugih razpisov MO
Novo mesto)

OBLIKA SOFINANCIRANJA

ZNESEK

Javna dela
Brezplačna uporaba občinskih prostorov
Subvencionirana najemnina
Višina sredstev iz občinskih razpisov
SKUPAJ

S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Datum: _______________

Ime in priimek: ________________________

Žig:

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)

Podpis:

______________________
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