Javni razpis za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja
narave v Mestni občini Maribor za leto 2015
Na podlagi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in
ohranjanja narave v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 8 z dne 13. 4.
2006) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za sofinanciranje
programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor
(Medobčinski uradni vestnik št. 7 z dne 31. 3. 2014) objavlja Mestna občina Maribor (v
nadaljevanju MOM), Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v
Mestni občini Maribor za leto 2015
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
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PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je financiranje in subvencioniranje programov varstva okolja in ohranjanja
narave, ki prispevajo k večji okoljski ozaveščenosti na področju varstva okolja in ohranjanja
narave, vendar se skladno s programom in finančnim načrtom proračuna Mestne občine
Maribor (MOM) sofinancirajo iz javnih sredstev. To so programi aktivnega vključevanja v
procese varovanja okolja in ohranjanja narave in trajnostnega razvoja, informiranja,
komuniciranja in spodbujanja javnosti ter programi s poudarkom na osveščanju vseh
generacij. Prijavljen program mora biti po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota,
izvedena na območju MOM v letu 2015, njegovo vsebino in celotni obseg pa je mogoče
razbrati iz prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki
bodo svoje programe prilagodili okoljskim dnevom, navedenim v prilogi št. 1.
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RAZPISNI POGOJI

Na javni razpis za sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja narave, se lahko
prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- Prijavitelj najmanj v zadnjih dveh letih na območju MOM izvaja dejavnosti na
razpisanem področju, kar dokazuje z referencami.
- Prijavitelj ima sedež v MOM ali je njegova dejavnost s predpisi vezana na
območje MOM.
- Prijavitelj je v letu 2015 vpisan v register društev.
- Prijavitelj ima v statutu opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge iz področja
varstva okolja in ohranjanja narave.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo izvajalci izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
-

-

Prijavljen program mora biti v celoti izveden v letu 2015.
Prijavljen program mora biti izveden na območju MOM; v primeru programov, ki
so sestavljeni iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju MOM izvedena
večina programa in njegove glavne dejavnosti.
Za program prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj.
Vsebina programa je prijavljena samo enkrat.

-

Vsebina programa ni bila financirana na podlagi drugih oz. prejšnjih razpisov MOM.
Prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem
programu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani
MOM, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu
osebnih podatkov.

Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ tri (3) programe. V primeru preseganja navedene
omejitve števila vlog posameznega prijavitelja bo upoštevan vrstni red njihovega prispetja,
presežene vloge pa bodo zavržene.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja.
Pri dodeljevanju sredstev bodo imele v skladu s 37. čl. Zakona o prostovoljstvu (Ur. l. RS
10/2011 in 16/2011) prednost društva, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce.
3

UPRAVIČENI STROŠKI SOFINANCIRANJA

MOM bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le upravičene stroške prijavljenega programa.
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
-

povezani so s prijavljenim programom in so nujno potrebni za uspešno pripravo in
izvedbo programa,
izvajalec jih je napovedal v prijavi programa,
skladni so z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
so/bodo dejansko nastali,
so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil.

Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj programa.
Prijavitelj je dolžan v vlogi navesti vse predvidene vire financiranja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja programa s strani Mestne občine Maribor ne sme presegati
50 odstotkov predvidenih upravičenih stroškov. Upoštevajoč razpoložljiva razpisna sredstva,
ocene finančne konstrukcije prijavljenega programa ter ocenjene možnosti drugih virov
financiranja programa, se lahko MOM odloči za sofinanciranje manjšega deleža upravičenih
stroškov programa.
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RAZPISNI KRITERIJI

Strokovna komisija bo vloge ocenjevala po naslednjih kriterijih:
- vključitev programa v okoljsko dogajanje Mestne občine Maribor (do 10 točk),
- kvaliteta in število aktivnosti v sklopu programa (do 21 točk),
- izdane publikacije in njihova kvaliteta (do 6 točk),
- vzpostavitev in vzdrževanje učnih poti (do 9 točk),
- pomen terenskega dela za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst (do 5 točk),
- reference organizacije izvajalca v dosedanjem izvajanju programov oz. projektov na
prijavljenem področju v Mestni občini Maribor (do 5 točk),
- aktivnosti za različne starostne skupine (do 4 točke),
- kadrovski in materialni pogoji ter strokovne reference izvajalcev (do 10 točk),
- raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih vsebin, konceptualna zaokroženost,
celovitost in jasno opredeljeni cilji projekta (do 10 točk),
- razviden časovni plan in pričakovani učinki (do 10 točk),

-

kakovost predstavitve projekta v vlogi (do 5 točk),
komercialna naravnanost projekta (do -5 točk),
realno finančno ovrednoten in uravnotežen program (do 5 točk).
5

UPORABA KRITERIJEV

Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki izpolnjujejo z
razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, najvišje možno število točk je 100.
Strokovna komisija bo predlagala višino sredstev sofinanciranja za posamezen program z
upoštevanjem obsega in zahtevnosti programa, števila prejetih točk ter drugih okoliščin (npr.
število programov, drugi viri financiranja, …). Med izbranimi programi predlagateljev ni
primerljivosti višine odobrenih sredstev z višino prejetih točk.
Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni
razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter višini sofinanciranja ali o zavrnitvi
sofinanciranja posameznega programa.
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PREDVIDENA VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem razpisu izbranih programov znaša 50.000,00
EUR.
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OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2015 za programe izvedene v letu 2015.
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RAZPISNI ROK

Rok za oddajo prijave je 30 dni od objave na spletni strani MOM. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Prijave,
ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte vrnejo na naslov prijavitelja. Če le-ta na zadnji
strani kuverte ni naveden, ostanejo v spisu.
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ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Prijavitelji morajo vlogo natisniti obojestransko, jo lastnoročno podpisati ter žigosati.
Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa ali
v obrazcih. Prijave morajo biti v predpisanem roku posredovane v zaprtih ovojnicah osebno v
vložišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje
narave, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in
ohranjanja narave - NE ODPIRAJ!«. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih
uradih oz. pisarnah MOM, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem.
Prijavitelj, ki se na javni razpis prijavlja z več programi, mora vsako vlogo poslati v svoji,
ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezne obrazce.

Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec programa strinja z vsemi pogoji
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti ali v vložišču na zadnji
dan razpisa.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija oz. ni oddana ali poslana na način, kot je zahtevano.
Za neupravičenega prijavitelja se šteje izvajalec, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev.
Izpolnjeni Prijavi za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja
narave v letu 2015 (OBRAZEC 1 - PRIJAVA) je potrebno priložiti naslednje:
-

fotokopijo potrdila upravne enote o vpisu društva v register za tekoče leto,
fotokopijo odločbe upravne enote o registraciji društva,
fotokopijo tistih členov statuta, potrjenega s strani upravne enote, ki govorijo o
namenih, ciljih, dejavnostih in nalogah društva,
druge elemente, navedene v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.

Pri izpolnjevanju Prijave za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in
ohranjanja narave v letu 2015 je potrebno dosledno upoštevati naslednje elemente:
-

opis programa z navedbo terminov izvedbe (točke 2.1 do 2.7; največ tri strani),
vrednost programa z načrtom sofinanciranja (točka 3.0),
prijavo je potrebno izpolniti za vsak program posebej v kolikor se prijavljate za več
programov in
prijave naj bodo tiskane obojestransko, črno-belo in brez spenjanja.
10 ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Javno odpiranje prijav bo peti delovni dan po zaključku razpisa, ob 9. uri v prostorih
Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska ulica 40, Maribor.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge:
- ki jih niso vložile upravičene osebe,
- ki niso bile pravočasne ali
- ki presegajo omejitev najvišjega števila vlog po prijavitelju.
Prijavitelji bodo za vloge, za katere bo po odpiranju ugotovljeno, da so formalno nepopolne,
pozvani k dopolnitvam. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene ali bodo
dopolnjene neustrezno, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka.
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave bo najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu komisije glede izbire
in višine sofinanciranja prijavljenega programa.
Župan MOM bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega programa. Na osnovi
odločbe bo MOM s predlagatelji izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju
programa.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o
izboru programa ali sklenitvi pogodbe), lahko MOM spremeni odločitev ter z prijaviteljem

programa ne sklene pogodbe oz. od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti MOM razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Plačila pogodbenih sredstev bodo izvedena na osnovi popolnih zahtevkov (OBRAZEC 2 –
ZAHTEVEK), ki jih prijavitelji programov izstavijo MOM praviloma najkasneje 15 dni po
izvedbi programa. Pri plačilih pogodbenih sredstev se upošteva 30 dnevni rok od prispetja
popolnega zahtevka izvajalca programa. Za programe izvedene v drugi polovici novembra
2015 se v soodvisnosti z datumom prispelega zahtevka upošteva zadnji izplačilni rok v letu
2015, za programe izvedene v decembru 2015 pa velja, da predlagatelj do 15. Decembra
2015 predloži bodisi zahtevek za že izveden program ali pa zahtevek z dokazili o stanju
priprave programa, ki izveden do 31. decembra 2015; v takem primeru mora predlagatelj do
15. januarja 2016 dopolniti zahtevek z dokazili o izvedbi programa.
Popolne prijave bo komisija ovrednotila v skladu s kriteriji in merili, o izboru in višini sredstev
bodo prijavitelji pisno obveščeni s sklepom. V primeru, da prijave niso popolne bo komisija
zahtevala dopolnitev prijav. V kolikor ne bodo dopolnjene v roku 8 dni, se zavržejo. Prav tako
bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo prispele do navedenega roka in na način, ki je določen
v 5. točki.
11 DODATNE INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija
www.maribor.si/okolje.
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Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8.00 do
14.00 na tel. 02/2201-445 ali na elektronskem naslovu info-okolje@maribor.si oz.
nina.gornik@maribor.si. Kontaktna oseba je Nina GORNIK.

V Mariboru, 21. 5. 2015
dr. Andrej FIŠTRAVEC
župan Mestne občine Maribor

