Vsebinski obrazec 2
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za nadaljevanje sofinanciranja na področju KULTURE – področje A. 6.]

PRIJAVA ZA NADALJEVANJE SOFINANCIRANJA AKTIVNOSTI ZA
PODROČJE A. 6.
Javni poziv: Sofinanciranje programov rednega dela kulturnih
društev v Mestni občini Novo mesto v obdobju od 2019 do 2022,
program 2021
CILJ SOFINANCIRANJA
V letu 2018 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za redno delo kulturnih društev
za obdobje od 2019 do vključno 2022 v Mestni občini Novo mesto. Namen razpisa je
sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in
umetnostjo ter delujejo v Mestni občini Novo mesto. Mestna občina Novo mesto razpisuje
sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev v okviru rednega dela za leto 2021.
Razpis je razdeljen na dva dela in je namenjen kulturnim društvom, ki dosegajo vrhunske
rezultate na nacionalni in mednarodni ravni ter kulturnim društvom, ki so prepoznavna na
lokalni ravni.
Kot vrhunsko delo kulturnega društva je opredeljeno tisto, ki se izkazuje z nacionalnimi in
mednarodnimi nagradami in priznanji za dejavnost, ki jo društvo opravlja na področju kulture
in umetnosti, pridobljen status v javnem interesu na področju kulture, reference in strokovna
mnenja poznavalcev posameznega kulturno-umetniškega delovanja ter pridobljena sredstva
iz drugih virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto.
Ostalo delovanje kulturnih društev je opredeljeno kot delovanje, ki je prepoznavno na lokalni
ravni, temelji na ljubiteljskem delu in ne dosega vrhunskih rezultatov na nacionalni ali
mednarodni ravni.
Sredstva namenjena financiranju rednega dela kulturnih društev so razdeljena za področja
zborovskega petja, klasične glasbe, izraznega in sodobnega plesa, baleta, folklore, likovne,
filmske, literarne umetnosti, etnoloških in drugih kulturno-umetniških vsebin. Sredstva niso
namenjena delovanju glasbenih skupin s področja popa, rocka, rapa, jazza in dr.
K obstoječim pogodbam bodo s prijavitelji sklenjeni aneksi na podlagi oddanih programov na
javni poziv za leto 2021.
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 znaša do višine 70.000 EUR za leto 2021.
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VSEBINSKA IN FINANČNA OPREDELITEV AKTIVNOSTI V LETU 2021
1. Plan dela za leto 2021

a) V okviru programa rednega dela društva so naslednji projekti ali programski
sklopi po naslovih, ki jih društvo načrtuje v letu 2021:

b) Lokacije izvedbe programov oziroma projektov:

2. Časovna izvedba programov oziroma projektov v letu 2021:
mesec izvedbe aktivnosti
Pregled aktivnosti
opredelitev posameznih faz dela društva
v letu 2021:
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Načrt sofinanciranja rednega dela kulturnega društva (v EUR) v letu 2021:
VIR SOFINANCIRANJA

ZNESEK

DELEŽ v %

Mestna občina Novo mesto
ostali viri
lastna finančna udeležba
SKUPAJ

*Našteti ostale vire financiranja (državni ali evropski razpisi, sponzorska sredstva):


V kolikor je program sofinanciran iz javnih ali sponzorskih sredstev je potrebno
priložiti fotokopijo odločbe/sklepa (obvezna priloga) ali fotokopija sponzorske/donatorske
pogodbe. (ni obvezna priloga)
Finančni plan stroškov rednega dela v letu 2021: (stroški projektov/programov skupaj za vse
aktivnosti, materialni stroški)

STROŠEK

storitve, material

Znesek

Avtorski honorarji
Potni stroški, prehrana
Nočitve
Promocija (oglaševanje)
Tiskanje vabil, katalogov
Najemnine
Materialni stroški
Ostalo
SKUPAJ

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
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S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Datum: _______________

Ime in priimek: ________________________

Žig:

Prijavitelj: _________________________
(izpolni)

Podpis:

______________________
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