Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše (UGSO, št. 15/16)
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše razpisuje

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev za leto 2016

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2016.
Donatorska sredstva občine se dodeljuje za javno koristne aktivnosti:
 ki so socialne, zdravstvene, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne
narave;
 ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
 ki so neposredno vezana na medregijsko ali mednarodno sodelovanje;
 ki jih organizirajo mladi ali so namenjena mladim.
Donatorska sredstva niso namenjena profitnim dogodkom ter aktivnostim političnih strank oziroma za namene
političnega delovanja.
II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ruše za leto 2016 v okvirni višini 3.000,00 EUR.
Posamezni upravičenec lahko prejme donatorska sredstva sofinanciranja največ do:
 80,00 EUR za manjše aktivnosti,
 160,00 EUR za večje aktivnosti,
 250,00 EUR za večje aktivnosti z mednarodno prepoznavnostjo,
 500,00 EUR za sofinanciranje aktivnosti po posebni odločitvi komisije v skladu z določbami tega
pravilnika, z ustrezno obrazložitvijo in utemeljitvijo.
Donatorska sredstva se praviloma dodelijo le za tekoče proračunsko leto.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do donatorskih sredstev so:
 fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sedežem v občini,
 fizične in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivališča oziroma sedeža v občini, vendar organizirajo
aktivnost na območju občine,
 fizične in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivališča oziroma sedeža v občini, aktivnost, ki jo organizirajo
izven območja občine, pa je pomembna za občino.
Do donatorskih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
 ki imajo aktivnost vključeno v letni program dela, s katerim kandidirajo na druge razpise občine,
 ki so za prijavljeno aktivnost že dobili proračunska sredstva občine,
 ki so v tekočem proračunskem letu že prejeli donatorska sredstva.
IV. OBRAVNAVA VLOGE
Komisija
Vse vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega
tromesečja in obravnava vse tekoče popolne vloge. Vloge komisija obravnava po vrstnem redu sprejetja
popolne vloge do porabe kvote proračunskih sredstev, in sicer v vsakem tromesečju do porabe ¼ proračunskih
sredstev za ta namen. Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh sredstev na tej proračunski postavki
Popolnost vloge
Vloga je popolna, če vsebuje podatke in dokazila: podatke o vlagatelju, podatke o dogodku (vsebina,
udeležba), finančni načrt dogodka (viri, prihodki, odhodki), številko transakcijskega računa za nakazilo
donatorskih sredstev, davčno številko in izjavo, ali gre za davčnega zavezanca, izjavo in dokazila, da vlagatelj
izpolnjuje pogoje iz pravilnika in razpisa.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da jo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je
vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Ocenjevalni postopek in merila
Popolne vloge bo komisija pregledala in jih na podlagi izpolnjevanja pogojev navedenih v razpisu uvrstila v
ocenjevalni postopek. Pri ocenjevanju vloge se uporabijo merila za točkovanje posamezne aktivnosti:
- vpliv aktivnosti na prepoznavnost občine
od 0 do 10 točk,
- vključenost in dostopnost aktivnosti za širšo javnost
od 0 do 10 točk,
- vključenost mladih pri izvedbi aktivnosti
od 0 do 10 točk,
- sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi aktivnosti
od 0 do 10 točk.
Na osnovi števila dodeljenih točk in razpoložljivih sredstev za posamezno tromesečje komisija pripravi predlog
o dodelitvi donatorskih sredstev po vrstnem redu glede na prejete točke. V kolikor kvota sredstev v
posameznem tromesečju ne bi bila porabljena, se lahko vloge upoštevajo tudi pri pripravi predloga za
naslednje tromesečje. V kolikor komisija oceni, da gre za izredno pomembno aktivnost, se lahko višina kvote
prekorači, komisija pa predlaga dodelitev donatorskih sredstev z dodatno utemeljitvijo. V tem primeru se kvote
za naslednje tromesečje v tej višini ustrezno znižajo.
Odločitev
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi donatorskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je
dokončna.
S prejemniki donatorskih sredstev se sklene donatorsko pogodbo. Če prejemnik donatorskih sredstev v roku
8 dni od prejema pogodbe ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od pridobitve donatorskih
sredstev. Dodeljena sredstva lahko prejemnik donatorskih sredstev uporabi le za namene, določene v
donatorski pogodbi. Upravičeno porabo donatorskih sredstev prejemnik dokaže s predložitvijo poročila o
porabi prejetih donatorskih sredstev. Poročilo je dolžan dostaviti občini najpozneje 15 dni po izvedbi dogodka
oz. po podpisu pogodbe in nakazilu sredstev (če je prireditev izvedena pred podpisom pogodbe). V primeru,
da donatorska sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva
vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prosilci lahko oddajo vlogo za dodelitev donatorskih sredstev kadarkoli v proračunskem letu, vendar
najkasneje do 10. novembra za tekoče proračunsko leto. Vloga se odda na priloženem obrazcu oz. mora
vsebovati vsaj naslednje podatke: podatke o vlagatelju, podatke o dogodku (vsebina, udeležba), finančni načrt
dogodka (viri, prihodki, odhodki), številko transakcijskega računa za nakazilo donatorskih sredstev, davčno
številko in izjavo, ali gre za davčnega zavezanca, izjavo in dokazila, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz pravilnika
in razpisa.
Prosilec mora vložiti vlogo pisno po pošti na naslov Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali z osebno oddajo
v sprejemni pisarni Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med
8. in 12. uro ter v sredo od 13.30 do 16.30 ure).

Številka:
Datum:

41011-0001/2016
13. maj 2016
Uroš RAZPET, u.d.i.a., MBA
ŽUPAN

Obrazec:

VLOGA ZA PRIDOBITEV DONATORSKIH SREDSTEV

Vlagatelj
(ime in priimek ali naziv)

Naslov
(stalno bivališče ali sedež)

Davčna številka
EMŠO ali matična številka
Transakcijski račun št.

odprt pri

Opis aktivnosti
(vsebina, datum in kraj aktivnosti; udeleženci in njihovo število; finančna konstrukcija: prihodki, odhodki, viri; vključenost mladih, prostovoljcev; pomen
aktivnosti za prepoznavnost občine in druge relevantne podatke; po potrebi priložite dodatna gradiva)

Priloge:

I Z J A V E
Izjavljam(o), da ____________ (vpišite) davčni zavezanec za DDV. Izjavljam(o), da izpolnjujem(o) pogoje
razpisa in sem(o) na poziv občine pripravljen(i) predložiti vsa potrebna dokazila oz. dovoljujem(o) ter
pooblaščam(o) Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, da za namen tega razpisa pridobi potrebne podatke
iz uradnih evidenc državnih organov ali nosilcev javnega pooblastila.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(o), da so vse navedbe točne in resnične.

Datum: _______________

Žig

Podpis: __________________

