Vsebinski obrazec 3
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 1.]

PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE A. 1.
Sofinanciranje Metne občine Novo mesto za projekte na področju
kulture v Mestni občini Novo mesto v letu 2021

CILJ SOFINANCIRANJA
Cilj sofinanciranja za področje A. 1. je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki
bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto. Občina skozi
razpis spodbuja mreženje med izvajalci v lokalnem prostoru ali na nacionalni in mednarodni
ravni (povezave z različnimi kulturno-umetniškimi zvrstmi v glasbenem, plesnem, folklornem,
literarnem, oblikovalskem, likovnem, fotografskem, filmskem izrazu). Glede izbora lokacij
bodo prednostno sofinancirani projekti, ki bodo potekali na Glavnem trgu ali na lokacijah v
neposredni bližini mestnega jedra (Muzejski vrtovi, Frančiškanski trg) zaradi oživljanja
mestnega jedra. Prav tako bodo prednostno obravnavani projekti, ki jih bodo producenti
izvajali v Večnamenskem romskem centru Novo mesto.
NAMEN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV
Sredstva, namenjena izvedbi projektov, so razdeljena na:
A/ projekte, ki jih pripravljajo kulturna društva oziroma predstavniki ljubiteljske kulture in
posamezniki, ki se z umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko (likovna, glasbena, literarna, plesna,
gledališka, filmska dejavnost);
B/ projekte, ki jih pripravljajo zasebne organizacije, registrirane za kulturno dejavnost, ter
posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca (gledališki, glasbeni, plesni, filmski, literarni,
multimedijski in dr. projekti).
Za sredstva, razpisana za sofinanciranje področja A. 1., ne morejo kandidirati
organizacije, ki kandidirajo za sredstva, razpisana za sofinanciranje področja A. 4.,
A.5., A.8.
UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva,
zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe, ki se ukvarjajo
ljubiteljsko s kulturo, ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje
profesionalne kulture, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih
dobrin,
- pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
- pravne osebe, ki prijavljajo projekt, vezan na Mestno občino Novo mesto.

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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Za sofinanciranje se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki
se ukvarjajo s kulturo, zasebni zavodi na področju kulture, ki prijavljajo program na Javnem
pozivu za sofinanciranje Programov na področju kulture, ter vrtci, osnovne in srednje šole.
Kulturna društva, ki prijavljajo projekt, opredeljen v programu za sofinanciranje
rednega dela kulturnega društva (A. 6.), ne bo sofinanciran iz področja A. 1. za
projekte na področju kulture.
SPLOŠNI IN PODROBNI RAZPISNI KRITERIJI ZA PODROČJE A. 1.
Prijave za področje A. 1. 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,
ter po podrobnih dodatnih kriterijih. Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni
predlagatelj je 150.
UPORABA KRITERIJEV
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno prijavo. V nasprotnem bo strokovna komisija
upoštevala le eno prijavo, ki jo bo izbrala po lastni presoji.
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 projekte na področju kulture, znaša do
višine 47.000,00 EUR. Rok za oddajo prijav je do 25. 11. 2020 oziroma do porabe vseh
razpisanih sredstev za sofinanciranje projektov na področju kulture v Mestni občini Novo
mesto v letu 2021.

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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SPLOŠNI IN PODROBNI
OCENJEVANJA

KRITERIJI

ZA

IZBIRO

PRIJAVITELJEV

IN

NAČIN

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe oziroma
projekte na podlagi naslednjih splošnih in podrobnih kriterijev:

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

12.

Splošni in podrobni kriteriji
Jasno postavljeni cilji, kakovost, inovativnost in ustvarjalnost
predloženega projekta
Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja,
nagrade)
Obiskanost prireditev oz. število uporabnikov
Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost,
zahtevnost projekta
Kontinuiteta in večletna tradicija projekta
Raven prijavljenega projekta dosega oziroma presega
občinsko raven
Finančna konstrukcija projekta
Sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov
Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu
na področju kulture
Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega
proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela,
brezplačna uporaba prostorov, subvencionirani najem,
druga razpisna sredstva)
Projekt bo potekal na Glavnem trgu/in ali v Večnamenskem
romskem centru Novo mesto
SKUPAJ

Število točk
Do 15 točk
Do 10 točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 5 točk
Do 15 točk

Do 15 točk
Do 150 točk

PODROBNI KRITERIJI ZA OCENO VLOGE
1. Jasno postavljeni cilji, kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega
projekta bo ocenjena na naslednji način:
Odlično
jasno postavljeni cilji
projekta
kakovostna opredelitev
projekta
inovativnost in ustvarjalnost
predloženega projekta
SKUPAJ TOČKE

5

Zelo
dobro
4

5
5

Dobro Slabo

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0

3

2

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 15.
Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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2. Odmevnost in reference predlagatelja bodo ocenjene na podlagi priloženih
časopisnih člankov, katalogov, priznanj ter drugih promocijskih materialov
(tiskovine ali spletne objave) iz preteklih let in tekočega leta:
Točke
5
5

časopisni članki
promocija in promocijsko gradivo
SKUPAJ TOČKE

Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10.
3. Obiskanost prireditev prijavitelja na letni ravni oziroma število uporabnikov bo
ocenjena na naslednji način:
Točke
0
5
10
15

do 150 obiskovalcev/ uporabnikov
od 151 do 500 obiskovalcev / uporabnikov
od 501 do 700 obiskovalcev / uporabnikov
nad 701 obiskovalce/ uporabnikov
SKUPAJ TOČKE

Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 15.
4. Strokovnost projekta, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost
projekta bo ocenjena na naslednji način:
Odlično
strokovnost projekta
tehnična raven

5
5

Zelo
dobro
4
4

organizacijska raven
organizacijska in finančna
zahtevnost projekta
SKUPAJ TOČKE

5
5

4
4

Dobro Slabo
3
3

2
2

3
3

2
2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0
1
0
1
1

0
0

Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20.
5. Program, projekt ali prireditev poteka:

prvič
drugo leto
do 5 let
nad 5 let
SKUPAJ TOČKE

Točke
1
3
5
10

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10.
6. Raven prijavljenega programa/projekta prijavitelja dosega oziroma presega
občinsko raven in bo ocenjena na naslednji način:
Točke
5
10
15

projekt dosega lokalno raven
projekt dosega nacionalno raven
projekt dosega mednarodno raven
SKUPAJ TOČKE

Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 15.
7. Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:

organizacija jasno in
realno opredeljuje
finančno konstrukcijo
organizacija jasno
opredeljuje stroške in
njihovo namembnost
SKUPAJ TOČKE

Odlično

Zelo
dobro

Dobro

Slabo

Zelo
slabo

Ne
zadostuje

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

SKUPAJ
TOČKE

Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MONM bo ovrednotena na naslednji
način:
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
Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20.
8. Sredstva pridobljena iz drugih virov:

Odločba ali sklep državnega organa (npr. Ministrstvo
za kulturo)
Odločba ali sklep mednarodnega razpisa
Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)

Točke
5
5
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SKUPAJ TOČKE
Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijaviteljpo tem kriteriju je 10.
9. Odločba o delovanju v javnem interesu na področju kulture:

Organizacija deluje v javnem interesu na področju kulture oziroma status
samostojnega kulturnega ustvarjalca – priložena odločba Ministrstva RS za kulturo

Točke
5

SKUPAJ TOČKE
Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10.
10. 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 odobrenih javnih del s strani MO Novo mesto
Organizacija nima brezplačne uporabe občinskih prostorov oz. subvencionirano
najemnino
Organizacija ne prejema drugih sredstev MONM oziroma ne bo kandidirala na druge
javne razpise MO Novo mesto

Točke
5
5
5

SKUPAJ TOČKE
Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 15.
12. Projekt bo potekal na Glavnem trgu v Novem mestu ali/in v Večnamenskem
romskem centru Novo mesto:

Projekt bo potekal na Glavnem trgu v Novem mestu
Projekt bo potekal v Večnamenskem romskem centru
Novo mesto

Točke
10
5

SKUPAJ TOČKE
Najvišje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 15.
Mestna občina Novo mesto bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine 50 % in
glede na razpoložljiva sredstva. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni predlog, bo
izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih
meril dobil posamezni predlog. Vrednost 1 točke bo določena, 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, obsegom
finančne konstrukcije ter zahtevnostjo programa/projekta.

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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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. V kolikor se bodo posamezne ocene števila
obiskovalcev, finančna konstrukcija, ocena strokovnih ali tehničnih zmogljivosti prijavitelja,
članom strokovne komisije zdela nerealna, bodo vlogo ocenili po lastni presoji. Strokovna
komisija lahko predlaga določeno višino sredstev po lastni presoji ne glede na število
pridobljenih točk posameznega prijavitelja.
Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

Prijavitelj:
_________________________________________________________________________ ,
(navedba imena in priimka/naziva in sedeža/naslova prijavitelja)

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

Datum:

____________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
________________________

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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VSEBINSKA IN FINANČNA OPREDELITEV PROJEKTA
Projekt pripravlja: (obkrožite)
a) KULTURNO DRUŠTVO oziroma PREDSTAVNIK LJUBITELJSKE KULTURE ali
POSAMEZNIK, ki se z umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko,
b) ZASEBNI ZAVOD registriran za kulturno dejavnost oziroma POSAMEZNIK s
statusom KULTURNEGA USTVARJALCA.
1. Splošne informacije
a) Naslov projekta:

b) Lokacija izvedbe projekta:

c) Povzetek projekta (kratek opis projekta in njegov namen ter glavne aktivnosti potrebne za
njegovo izvedbo);

č) Načrtovani cilji projekta:

d) Uporabniki projekta (navedba ciljne javnosti oziroma publike):

e) Morebitna strokovna mnenja o programih oziroma projektih prijavitelja ali delu
prijavitelja (obvezna priloga kopije člankov, recenzij; neobvezna priloga katalogi ali druga dokazila,
priznanja ali nagrade); navedite število prilog, ki jih dodajate vlogi:

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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f) Predvideno število obiskovalcev/uporabnikov projekta ali ocena števila
udeležencev (publika, uporabniki) na projektih, ki potekajo več let (v kolikor se sofinancerju
navedba ne bo zdela realna, je ne bo upošteval):

g) Način in oblike promocije projekta:

h) Pomen projekta za Mestno občino Novo mesto oziroma širše (vpetost projekta ali
partnerskih povezav na nacionalni ali mednarodni ravni):

i)

Predvidene izvedbe projekta v drugih krajih izven MO Novo mesto (morebitne
ponovitve, gostovanja, festivali ipd.):

2. Časovni načrt izvedbe projekta
Čas izvedbe projekta: od _________ do ________ (najpozneje do 31.12.2021)
Čas trajanja projekta (v dnevih ali mesecih): ___________________________
mesec izvedbe aktivnosti

Pregled aktivnosti
navedba aktivnosti, ki se potrebne za
izvedbo projekta:

1

2

3

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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8

9

10

11 12

9

Vsebinski obrazec 3
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 1.]

Trenutno stanje projekta (v kolikor se projekt že pripravlja, naj bo navedba bolj natančna; če pa se
načrtuje, opredelite fazo priprave):

3. Vključeni v projekt:
Ostale organizacije/društva/posamezniki vključeni v projekt:

V projektu bodo sodelovali:
ime, organizacija,
društvo
A. vodja projekta

položaj

leta izkušenj

Področje
delovanja

B. vključeni projekt

4. Način preverjanja uspešnosti doseganja ciljev projekta (opis metod ali načina preverjanja
uspešnosti izvedbe projekta):

5. Projekt se izvaja:
a)
b)
c)
d)

prvo leto,
drugo leto,
3 – 5 let,
več kot pet let

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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6. Viri in predlog sofinanciranja projekta (v EUR):
VIRI SOFINANCIRANJA

DELEŽ v %

ZNESEK

Mestna občina Novo mesto
ostali viri
lastna finančna udeležba
SKUPAJ
*Našteti ostale vire financiranja v kolikor so znani za leto 2021 (državni ali evropski razpisi,
sponzorska sredstva):__________________________________________________________
V kolikor je program sofinanciran iz javnih ali sponzorskih sredstev je potrebno
priložiti fotokopijo odločbe/sklepa (obvezna priloga, kadar gre za sofinanciranje iz javnih
sredstev) ali fotokopija sponzorske/donatorske pogodbe (v kolikor je sklenjena za
sofinanciranje projekta - ni obvezna priloga).
7. Finančni razrez projekta in njegovega sofinanciranja (v EUR):
STROŠEK

storitve, material

Znesek

Avtorski honorarji
Potni stroški, prehrana
Nočitve
Promocija (oglaševanje)
Tiskanje vabil, katalogov
Najemnine
Ostalo
SKUPAJ
Višina podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja MO Novo mesto v letih
2019 in 2020 (javna dela, brezplačna uporaba občinskih prostorov, subvencionirani najem, sredstva iz
drugih razpisov MO Novo mesto)

OBLIKA SOFINANCIRANJA

ZNESEK v letu
2019

ZNESEK v
letu 2020

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

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Datum: _______________

Ime in priimek: ________________________
Žig:

Podpis:

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)

______________________
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DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI PRIJAVITELJA
Prijavitelji, ki kandidirajo na razpisu prvič, dokazujejo svojo usposobljenost z naslednjimi
dokazili:
vrsta dokazila
odločba ali sklep o
registraciji (samo za društva,
ki kandidirajo na tem razpisu
prvič)

način dokazovanja



delni izpisek iz sodne ali druge evidence (za pravne
osebe)



statut ali akt o ustanovitvi 
za pravne osebe (samo za


odločba upravne enote o registraciji društva
statut društva
akt o ustanovitvi (za pravne osebe)
predloži se fotokopija s pripisom »KOPIJA JE ENAKA
ORIGINALU«, s podpisom odgovorne osebe
prijavitelja in žigom

društva, ki kandidirajo na tem
razpisu prvič)



odločba o statusu
samozaposlenega v
kulturi



predloži se fotokopija odločbe Ministrstva za kulturo s
pripisom »KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU«, s
podpisom odgovorne osebe prijavitelja in žigom

fotokopija dokumenta o
delovanju na področju
kulture (za zasebne zavode),



fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidno, da
zasebni zavod ali organizacija opravlja dejavnost na
področju kulture »KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU«, s
podpisom odgovorne osebe prijavitelja in žigom
oziroma, da ima status delovanja v javnem interesu na
področju kulture

ki na javnem razpisu kandidirajo
prvič



Navedena dokazila prijavitelj priloži temu obrazcu, v kolikor kandidira prvič, razen v
primeru, ko gre za odločbo samozaposlenega v kulturi (ta je obvezna ne glede na
dejstvo, da prijavitelj ne kandidira prvič).
S pripisom »KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU« prijavitelj jamči za verodostojnost predloženih
dokumentov.
Navedba vseh dokumentov, potrebnih za veljavnost prijave
Prijava bo primerna in sprejemljiva, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijave
predloži vlogo, ki vsebuje vse zahtevane dokumente, in sicer:







splošni in prednostni kriteriji za izbiro prijaviteljev in način ocenjevanja,
vsebinska in finančna opredelitev predloga projekta,
fotokopija dveh medijskih odzivov o programih ali projektih prijavitelja oz. navedba
povezav na elektronske objave,
promocijsko gradivo zajema različne objave (tiskovine kot so vabila, katalogi, plakati
ali objave na spletnih straneh – ni obvezna priloga, vendar se na podlagi dokazil
točkuje),
fotokopijo dokumenta, da je zasebni zavod ali organizacija registrirana za opravljanje
kulturne dejavnosti (obvezna priloga),

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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organizacija ima status, da deluje v javnem interesu na področju kulture (ni obvezna
priloga),
samostojni kulturni ustvarjalec mora predložiti fotokopijo odločbe, da ima status
samostojnega kulturnega ustvarjalca, ki mu ga je dodelilo Ministrstvo za kulturo, v
kolikor kandidira na področju profesionalne kulture (obvezna priloga za posameznika
s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca),
sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov (sklep ali odločba – ni
obvezna priloga).

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

izjavljam, da sem se seznanil z načinom dokazovanja usposobljenosti.

Prijavitelj: _________________________________
(izpolni)
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