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I. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA RÁZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih projektov:
- prij avitelj cv, kj izvaj ajo projekt na območju občinc Piran,
- športnc prireditve, tckmovanja.

ClU JAVNEGA RAZPISA

Je zagotovitev finančne podpore izvajalcem projektov, ki izpobijujejo pogoje in merila
iz tega javnega razpisa.

Sofmanciranje je namenjeno prijaviteljem s statusom pravne alí fizične osebe,
registrirane v Republiki Sloveniji za opravijanje dejavnosti na področju športa:

- športnirn društvorn in zvezarn športnih društev, kj so registrjrani za opravlj anj e
dejavnosti na področju športa,

- zavodom in drugim pravnim osebam in
- ustanovam, ki so registriranc za opravijanje dcjavnosti na razpisanem področju.

Do sofinanciranja niso upravičeni pridobitni projektU

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialib
prireditve ne bodo objavili logotipa Občine Piran aR ne bodo navedli, da je prireditev
sofinancirala Občina Piran. To niorajo prijavitelji ustrezno dokazati v končneni
poročilu. .

OMEJITVE
V LETU 2016 LAHKO ISTI PRIJAVITELJ ZA SOFINANCIRANJE PRIJAVI
NAJVEČ EN ŠPORTNI PROJEKT ZA VSAKO SEKCIJO.

NA VSE JAVNE RAZPISE ZA PROJEKTE NA PODROČW DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI OBČINE PIRAN SE ISTI PRIJAVITELJ LAHKO PRIJAVI Z
NAJVEČ DVEMA PROJEKTOMA. NE GLEDE NA PODROČJE.
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II. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

POGO.H JAVNEGA RÁZPISA

Do prijave oziroma obravnave vioge na javni razpis so UPRAVIČENI PRIJAVITELJI, kj
izpolnjujejo SPLOSNE IN POSEBNE POGOJE.
Splošni yo~oji:

- prijavitelj ima status pravne au Ezične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za
opravlj anj e dej avnosti na področju športa,

- prijavitelj je izpolnil yse svoje dosedanje obveznosti do občine,
- prij avijeni ~rojekt ni predmet fmnanciranj a drugih postavk proračuna Občine Piran za

leto 2016,
- prijavitelj lahko prijavi največ en športni projekt za vsako sekcijo,
- prijavitelj se lahko na yse razpise za projekte na področju družbenib dejavnosti

prijavi z največ dvema projektoma, ne glede na področje,
- načrtovani projekt ho izveden v letu 2016.

V kolikor ho prijavitelj oddal več vlog, kot je določeno v splošnih pogojib tega javnega
razpisa, bodo yse vloge prijavitelja zavržene.

Posebni pokoji
- projekt izhaja iz potrebe lokalnega okoija,
- projekt je dostopen javnosti in ni namenjen ustvarjanju dobička,
- projekt je realno ovrednoten glede na razpisana sredstva in izpolnjuje kriterije za

vrednotenje prijavljenih projektov na področju športa,
- prijavitelj ima zagotovijene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo

proj ekta.

PROJEKTI, 1cl niso predmet tega javnega razpisa, in naštete aktivnosti niso upravičene
do sredstev javnega razpisa:

- aktivnosti javnih zavodov, društev in drugih subjektov, ki so del njihovega rednega
programa,

- projekti primarnih vzgojno-izobraževalnih zavodov,
- delavnice, pohodi, izleti, tabori, šolske ekskurzije, šolske valete in šolski plesi,

seminarji, predavanja, tečaji, srečanja, pogostitve in drugi sorodni dogodki,
- obletnice,
- projekti, namenjeni ustvarjanju dobička, oziroma prireditve, za katere komisija oceni,

da SO Po vsebini komercialno naravnane in se kot take lahko same financirajo (z
gostinstvom, vstopninami, pokrovitelji ...)

POSTOPEK OBRAVNAVE PRISPELIH VLOG
POPOLNA VLOGA je tista, ki je:

• predložena na čitljivo izpolnjenih prijavnih obrazeih, opremijena s podpisi odgovomib
oseb in žigom prijavitelja (veija za pravne osebe) na ustreznih mestib,

• vsebuje yse podatke in priloge, zabtevane v prijavni dokumentaciji razpisa po sledečih
PRIJAVNIH OBRAZCIH:

- splošni podatki o prijaviteiju z izjavo odgovorne osebe,
- prij ava in opis proj ekta, finančna konstrukeij a,
- obvezne priloge in dokazila.
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V postopku evidentiranja prispelih prijav bodo ZAVRŽEME VLOGE prijaviteljev v
naslednjih primerih:

- ne prispejo v predpisanern roku,
- nepopolne vioge (prijavitelj vioge kijub pozivu ne dopolni v predpisanem roku),
- prijavitelj ne izpolnjuje splošnih pogojev javnega razpisa.

Vse ostale vioge bodo Po vrstnem redu prispetja uvrščene v postopek komisijske obravnave.
Iz nadaljnjega postopka za izbor s sofrnanciranjem projekta bodo izločene in ZAVRNJENE
VLOGE prijaviteljev v naslednjih primerih:

- prijavitelj ne izpolnjuje posebnih pogojev javnega razpisa,
- projekti, kj niso predmet javnega razpisa.

KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV S PODROČJA ŠPORTA

Kriteriji Maksirnalno število točk
1. Uresničevanjejavnega interesa 0—50
2. Spodbujanje lokainega prebivalstva za sodelovanje pri 0—20

športnih aktivnostih
3. Izvirna zasnova in ustvarjalen pristop pri izvedbi 0—10

projekta
4. Množičnost špoitnega projekta 0—10
5. Odmevnost do sedaj izvedenih projektov 0—10

(dokumentirane reference)

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 60 % celotne vrednosti posameznega projekta,
vendar ne več kot 2.000 evrov.

Uporaba meru za vrednotenje programov:
Zupan imenuje komisijo za odpiranje vlog in komisijo za strokovno presojo in ocenjevanje
prij avlj enih proj ektov na področj u športa.
Kornisija bo vloge presojala in ocenjevala na podlagi podatkov iz posamezne prijave (obrazci
in priloge) in v skladu z menu za vrednotenj e proj ektov.
Višina odobrenih sredstev je odvisna od izpolnjevanja kriterijev in višine sredstev, kj so
razpisana na področju športa.
Na podlagi predloga strokovne kornisije občinska uprava o vsaki ustrezni vlogi, ki je pnispela
na razpis, izda posamično od~očbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sof~nanciranja au
zavrnitvi sofinanciranj a posameznega proj ekta.

VIŠINA RÁZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA R&ZPISA

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih projektov v oběini Piran v letu 2016 je
opredeljena s proračunom Občine Piran za leto 2016, do največ 15.840,00 EUR.
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DOKIJMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA OBSEGA

I. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA RAZPISA
II. BESED]1O JAVNEGA RAZPISA
IH. PRIJAVNE OBRAZCE

- Obrazec A — spiošni podatki o prijaviteiju z izjavo,
- Obrazec B — opis projekta,
- Obrazec B/i finančna konstrukcij a proj ekta,
- Obrazec B/2 priloge.

IV. PREPPISAN OBRAZEC ZA NAKAZILO SREDSTEV
V. VZOREC POGODBE

ROK IZVEDBE
Dodeijena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.

ROK JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis se začne z dnem objave in je odprt do vključno četrtka, 31. 3. 2016, do 12.
ure.
Za pravočasne se bodo štele yse vloge, ki bodo prispele do zgoraj navedenega datuma in
ure, ne glede na način dostave (osebno au Po pošti).

Oddala in dopoinitev v1o~
Vioga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni dcl razpisne dokumentacije,
in mora vsebovati yse zahtevane podatke in priloge z dokazili, ki so navedeni v razpisanem
obrazcu.

Vloga mora biti v pravilno označeni ovojniei!

NepoDolno v1o~o mora prijavitelj dopoiniti v pctih dneh od prejema poziva pristojnih
usiužbencev. Poziv je labko posredovan ustno, Po e-pošti au pisno. Za nepopoino viogo se
štejc prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

V1o~a mora biti oddana au poslana na nasiov:
Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Vioga se lahko
pošije priporočeno po pošti au odda osebno v zaprti ovojnici v viožišče Občine Piran.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno au Po pošti) do viožišča prispeti najkasneje
do četrtka, 31. 3. 2016, do 12. ure, sicer se bodo šteie za prepozno prejete.

Vloge oddane v vložišču Občine Piran morajo biti oddane v zaprti ovojniei!
Ovojnica mora biti čitljivo izpoinjena s podatki o pošiijateljulprijaviteiju in obvezno
opremijena z oznako: “NE ODPIRAJ — JAVNI RAZPIS 2016— SPORT“.
Na brbtni strani mora biti naveden nasiov prijaviteija.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obravnava vlo~ in obvešěanje o izboru:
Odpiranje viog bo opravijeno v tednu dni po zakijučenem roku za oddajo viog. Odpiranje
viog nebo javno.
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Prijaviteiji bodo o izidujavnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju
viog.

Odločitev se izda v obliki odtočbe. Z izbrai~imi prijaviteiji bo skienjena pogodba o
sofinanciranju.

Odobrena sredstva bodo prijaviteijem nakazana Po izvedbi prijavijenega projekta, podpisane
pogodbe in po predložitvi popolnega vsebinskega in finančnega poročila z vsemi zaJatevanimi
prilogami in dokazili. Zaključno poročilo mora biti dostavijeno v roku 30 dni po izvedbi
projekta. Ce poročilo ne bo dostavijeno v roku, se bo pogodbo razveljavilo.
Prijaviteiju se izplača odobrena sredstva do višine zneska upravičenih stroškov, razvidnih iz
priloženih kopij računov.

KONTAKTNE OSEBE
Pristoina uslužbenka za posredovanje informacij in dodatnib pojasnil je:
Darja Levac (za športne projekte), daria.1evac~piran.si, 05 6710 338.


