OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, tel.: +386 (0)5 335 10 30, fax: +386 (0)5 335 10 39, e-pošta: info@obcina-brda.si

Na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju mladih (Ur. glasilo
slovenskih občin št. 12/2018) in Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2019 (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 8/2019), Občina Brda objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov mladih v Občini Brda v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa
Programi, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku se nanašajo na:
• avtonomijo mladih,
• neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
• dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
• skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
• prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
• mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
• zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
• dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti
mladih,
• sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Občina kot nosilec javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni zagotavlja finančno
podporo programom v mladinskem sektorju skladno z zakonom in pravilnikom.
2. Upravičenci do sofinanciranja in pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju mladinskega sektorja, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so ustrezno registrirani ali organizirani, imajo sedež na območju Občine in najmanj 10 članov,
ki so skladno z zakonom opredeljeni kot mladi,
• imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo
delovanje,
• izpolnjujejo vse pogodbene obveznosti do Občine in Zavoda za turizem, kulturo, mlade in
šport Brda (v nadaljevanju: ZTKMŠ Brda),
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo
programa oziroma načrtovanih aktivnosti.
3. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju mladih
Prijave, ki bodo pravočasne, popolne in vsebinsko primerne, se vrednotijo po naslednjih merilih:
1. kriterij kvalitetne priprave in realnosti izvedbe programa, po katerem lahko prijavitelj prejme
maksimalno 25 točk, in sicer:
ocenjevano dejstvo

utež

program je smiselno zasnovan ter kvalitetno in pregledno predstavljen

5 točk

terminski načrt izvedbe programa je predstavljen in realen

5 točk

cilji programa so kvalitativno in kvantitativno opredeljeni

15 točk
skupaj kriterij

25 točk

2. kriterij zaprtosti finančne konstrukcije, po katerem lahko prijavitelj prejme maksimalno 20
točk, in sicer:
ocenjevano dejstvo

utež

finančna konstrukcija programa je zaprta in realna

5 točk

predvidena sredstva sofinanciranja programa predstavljajo manj kot 70% celotnih
stroškov izvedbe programa

5 točk

finančna konstrukcija programa predvideva več kot 2 vira financiranja programa

10 točk

skupaj kriterij 20točk
3. kriterij inovativnosti, po katerem prijavitelj lahko prejme maksimalno 24 točk, in sicer:
ocenjevano dejstvo

utež

program v lokalno okolje prenaša primere dobre prakse od drugod

3 točk

program predstavlja inovativno nadgradnjo sicer tradicionalnega programa

8 točk

program predstavlja inovativnost v pristopu v mladinskem sektorju

13 točk
skupaj kriterij 24točk

4. kriterij referenc, po katerem lahko prijavitelj prejme maksimalno 8 točk, in sicer:
ocenjevano dejstvo

utež

program izvaja prijavitelj z večletno tradicijo uspešnega dela (več kot 3 leta)

4 točk

prijavljen program je v lokalnem okolju tradicionalen in uspešen (več kot 5 let)

4 točk

skupaj kriterij

8 točk

5. kriterij sodelovanja, po katerem lahko prijavitelj prejme maksimalno 23 točk, in sicer:
ocenjevano dejstvo

utež

prijavitelj v prijavljenem programu sodeluje z več (3 in več) društvi, ki si v smislu
sinergije rezultatov/ciljev programa delijo naloge in odgovornosti pri njegovi izvedbi
prijavitelj je nosilec programa v katerem sodeluje več (3 in več) subjektov lokalnega
družbenega življenja (npr. poleg društev tudi zavodi, lokalne inštitucije, zveze,
zadruge, gospodarski subjekti ipd.), ki si v smislu sinergije rezultatov/ciljev programa
delijo naloge in odgovornosti pri njegovi izvedbi
v prijavljenem programu sodeluje referenčen partner/sodelavec, ki daje programu
značaj več nacionalnosti/multikulturnosti/medgeneracijskosti
skupaj kriterij

5 točk

8 točk

10 točk
23 točk

3. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za financiranje programov na področju mladih znaša 9.000,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.
4. Oddaja prijave
Obrazci za prijavo na razpis so dostopni na spletni strani Občine Brda www.obcina-brda.si in na
Občini Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, v glavni pisarni v času uradnih ur. Za razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani zaprosijo tudi preko e-pošte na naslov: info@obcina-brda.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Brda, Trg 25.
maja 2, 5212 Dobrovo, v času uradnih ur (Mateja Ambrožič, tel: 05/ 335-10-32).

5. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijave na javni razpis je 15. 4. 2019.
Na ta dan mora biti pošiljka oddana na pošti (poštni žig) ali osebno do 12. ure tega dne oddana v
glavno pisarno Občine Brda.
Pisne prijave morajo biti poslane na naslov:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in na sprednji strani ovojnice označeno z oznako
»NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov mladih v letu 2019«.
6. Obravnava prijav
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo, na podlagi meril in
kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje programov s področja družbenih dejavnosti,
obravnavala komisija.
Komisija bo prispele vloge obravnavala na seji, ki bo v četrtek, dne 18. 4. 2019 ob 16. uri.
7. Izid javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava Občine Brda izdala sklep o izbiri ter obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa. Sklep o izbiri je podlaga za sklenitev
pogodb o sofinanciranju izvajanja programa.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v tridesetih dneh po zaključeni obravnavi
pristojne komisije.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve sklepa vloži ugovor pri
županu Občine Brda. Ugovor se vroči pisno, in sicer priporočeno po pošti, ali ustno na zapisnik.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet ugovora je lahko samo kršitev postopka izbire ali očitna napaka. Predmet ugovora ne
morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje prijav.
Župan Občine Brda o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Zoper županovo
odločitev pritožba ni mogoča, s čimer je odločitev dokončna. Možno je sprožiti upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
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