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1. PODATKI O JAVNEM RAZPISU
1.1 Namen
Namen javnega razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih in podpreti izvedbo programov ali
projektov, ki jih izvajajo mladi za mlade in prispevajo k aktivnem delovanju mladih v lokalnem okolju,
in osebnem razvoju mladih.
1.2 Predmet in upravičenci razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov ali projektov, ki jih pripravijo in
izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti in so namenjeni mladim. Predmet sofinanciranja so
projekti ali programi, ki se bodo izvajali v prostorih Centra mladih Koper ter programi in projekti, ki se
bodo izvajali na zunanjih javnih površinah. Prijavijo se lahko mladi posamezniki, neformalne skupine
mladih ali mladinske organizacije.

1.3 Vrednost razpisa
Skupna vrednost celotnega razpisa je 20.000,00 EUR.

2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI NA JAVNI RAZPIS
2.1. Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis:
 Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu
 vloga mora biti popolna, pravočasna in pravilno opremljena;
 prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati z določili javnega razpisa in
pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi.
2.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis:
 vloga se mora nanašati na eno izmed kategorij projektov iz razpisne dokumentacije
 prijavljeni projekti na ta razpis morajo biti vsebinsko in terminsko ter finančno realni;
 prijavitelj mora v 45 dneh po zaključku programa ali projekta oddati poročilo o izvedenem projektu
ali programu oziroma najkasneje do 30.11.2019.

3. PODROČJA JAVNEGA RAZPISA IN KATEGORIJE
Center mladih Koper bo sofinanciral izvajanje projektov, ki jih bodo izvajali mladi v prostorih Centra
mladih Koper (razen projekti iz kategorije »Aktivnosti na zunanjih javnih površinah«).
V področje javnega razpisa spadajo projekti ali programi iz ene izmed kategorij:.







Koncert
Gledališki ali Stand UP večeri
Izobraževalne in kreativne delavnice in predavanja
Večerni program (potopisna predavanja, filmski večeri ipd.)
Festival (trajanje vsaj 3 dni, lahko iz različnih področij npr. glasbeni, filmski, gledališki,
književni ipd.)
Aktivnosti na zunanjih javnih površinah (npr. športne aktivnosti na Bonifiki, literarni večeri v
mestnem parku ipd.).

4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila za dodelitev sredstev iz javnega razpisa se nanašajo na celovito utemeljitev potrebe po izvedbi
projekta ali programa. Vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila zahtevanih točk vsakega
posameznega merila bodo izločene iz nadalnje obravnave.
TOČKOVANJE
1. Vsebina projekta: kakovost in inovativnost projekta. Jasno zastavljeni cilji in realna finančna
konstrukcija: 20 točk (minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči – 10).

2. Mladi so udeleženi v vseh fazah projekta (načrtovanje, izvajanje, vrednotenje): 10 točk (minimalno
št. točk, ki jih mora projekt doseči – 5).
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta v Mestni občini Koper, ki temelji na ugotovljenih potrebah
mladih po aktivni participaciji, ustvarjalnosti in partecipaciji v lokalnem okolju: 10 točk (minimalno št.
točk, ki jih mora projekt doseči – 5).
4. Finančna konstrukcija: projekt ima realno finančno konstrukcijo in smiselno uporabo sredstev ter
ima tudi druge vire financiranja: 12 točk (minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči – 6).
5. Vidnost projekta: jasno zastavljena struktura promocije: 10 točk (minimalno št. točk, ki jih mora
projekt doseči – 5).
6. Vidnost podpore Centra mladih Koper in Mestne občine Koper: 4 točke (minimalno št. točk, ki jih
mora projekt doseči – 2).
7. Število aktivno udeleženih mladih: 20 točk (minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči – 10).
8. Število mladih katerim je program ali projekt namenjen: 20 točk (minimalno št. točk, ki jih mora
projekt doseči – 10).
O dodelitvi sredstev bo odločala komisija. Višina sredstev bo odvisna od števila točk dodeljenih
projektu. Odločitev komisije bo dokončna in na njo ne bo možna pritožba.
Nosilci mladinskih projektov, ki bodo izbrani s strani komisije, bodo s Centrom mladih Koper podpisali
pogodbo o sofinanciranju projektov. V njej se bodo izvajalci projekta zavezali, da bodo projekt izvedli
v zastavljenem obsegu. Center mladih Koper bo kril stroške prijavljenega programa do višine
odobrenih sredstev na razpisu. Izvajalci storitev (avtorski honorar, tonski mojster, tisk plakatov ipd.)
izdajo e-račun Centru mladih Koper in ne prijavitelju. Stroške bančnih storitev nosi Center mladih
Koper.
Do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne
bodo objavili logotipa Centra mladih Koper in Mestne občine Koper oz. ne bodo navedli, da sta
izvedbo programa sofinancirala Cernter mladih Koper in Mestna občina Koper. Le-to morajo
prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

5. PODPORA PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBI PROJEKTOV
Informacije in podporo pri pripravi razpisne dokumentacije lahko zainteresirani dobijo na
elektronskem naslovu info@mladi-koper.si.

6. OBDOBJE, V KATEREM BODO PORABLJENA SREDSTVA SOFINANCIRANJA
1. Razpisno obdobje: 1.4.2019 do 31.12.2019
2. Razpisno obdobje: 1.9.2019 do 31.12.2019

7 ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Prijavni rok za 1. razpisno obdobje: 26.4.2019
Prijavni rok za 2. razpisno obdobje: 16.9.2019
Prijavitelj mora vlogo za sofinanciranja programov ali projektov po tem javnem razpisu poslati s
priporočeno pošto na naslov Center mladih Koper, Gregorčičeva 4, 6000 Koper s pripisom »Prijava na
javni razpis – ne odpiraj!«, najpozneje do roka prijave razpisnega obdobja v katero spada projekt ali
program. Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je najkasneje zadnji dan roka, oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.

8. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3. delovnih dni po poteku roka za prijavo. Komisija bo pri
odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje. Če komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v
določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot
nepopolna.
Vse popolne prijave nato komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni
prijavljen program ali projekt.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe
dodeljenih sredstev.

9. KRAJ, ČAS IN NASLOV KJER LAHKO ZAINTERESIRANI VLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo zainteresirani vlagatelji dobijo v Centru mladih Koper, Gregorčičeva 4, Koper
v času odprtja centra ali na spletni strani www.mladi-koper.si. Ta razpis prične veljati dne 21.4.2019.

