Na podlagi sklepa številka 90-01/2018, z dne 6. 9. 2018, Mladinski kulturni center Maribor objavlja

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH V OKVIRU LOKALNEGA SKLADA ZA MLADE Z
IDEJAMI – BANKA IDEJ

1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca
Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor.

2. Namen razpisa
Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne prostorske spremembe v
posamezni mestni četrti ali krajevni skupnosti Mestne občine Maribor. Projekti prav tako omogočajo
in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kvaliteto
življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

V okviru tega razpisa se financirajo še ne izvedeni projekti mladih, ki so pripravljeni, prijavljeni in
izvedeni s strani mladih.

3. Kdo se lahko prijavi
Na razpis se lahko prijavijo mladi, fizične osebe, v starosti med 15. in 29. letom1, na dan objave razpisa.
V primeru, da se na razpis prijavi oseba mlajša od 18 let, vlogo podpiše tudi eden izmed staršev oz.
skrbnikov.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta prijavitelja.

4. Neupravičeni prijavitelji so:
●

pravne osebe (npr.: društva, zavodi, zadruge, ...)

●

samostojni podjetniki,

●

člani Skrbniškega odbora Lokalnega sklada za mlade z idejami – Banka idej (v nadaljevanju:

Skrbniški odbor Banke idej) in njihovi ožji družinski člani2,
●

zaposleni v Mladinskem kulturnem centru Maribor in njihovi ožji družinski člani.

1

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) opredeljuje mlade kot mladostnike in mlade odrasle osebe obeh
spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta.
2 Ožji družinski člani so starši ali skrbniki prijavitelja, brati, sestre, zakonec ali oseba s katero prijavitelj živi v zunajzakonski skupnosti ter ostali
člani družine, s katerimi prijavitelj živi na istem naslovu.
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5. Število prijav
Posamezni prijavitelj lahko na razpis prijavi 1 projekt.

V primeru preseganja omejitve števila prijav, bo upoštevana zadnja oddana vloga glede na uro oddane
vloge na kuverti.

6. Projekti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
●

da bodo izvedeni na območju Mestne občine Maribor,

●

v celoti izveden v letu 2018, od tega je del aktivnosti projekta izvedenih v Tednu Banke idej, ki

bo predvidoma zadnji teden v novembru ali prvi teden v decembru 2018,
●

da so vse aktivnosti znotraj projekta brezplačne za udeležence,

●

da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave

rezultatov razpisa na spletnih straneh Mladinskega kulturnega centra Maribor, skladno z Zakonom o
dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15
– odl. US, 102/15, 7/18 ) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1).

Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj naštetih pogojev, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.

7. Področje razpisa
Banka idej bo v letu 2018 podprla projekte, ki spodbujajo trajnostne prostorske spremembe. To so
spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in dvigujejo kvaliteto bivanja v Mestni občini
Maribor. Trajnosten način je tisti, ki ne ogroža obstoja naslednjih generacij, okolja in prostora.

Financirani bodo projekti, ki bodo predrugačili (očistili, postavili, obnovili, pobarvali, ...) obstoječe
prostore in urbane elemente mesta ali jih na novo ustvarili. Spremembe naj bodo enostavne, vidne in
dlje časa obstoječe. Izboljšajo naj počutje ljudi ter videz ali/in funkcionalnost mesta.
Primeri vsebinskih sklopov trajnostnih prostorskih sprememb, ki bi jih Banka idej financira3:
•

olepšanje raznih urbanih elementov mesta in/ali postavitev le teh (klop, ograja, koš za smeti,
skulptura, pot ...),
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•

spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja,

•

spodbujanje in/ali omogočanje rabe naravnih materialov,

•

skrb za varstvo okolja in narave …

Primeri vsebinskih sklopov niso obvezujoči za prijavitelja, predstavljajo samo izhodišča.

2

V kolikor je za izvedbo projekta potrebno pridobiti dovoljenje pristojnih organizacij, je za pridobitev le
teh odgovoren prijavitelj. Skrbniška odbor Banke idej bo izbranim prijaviteljem pri tem nudil pomoč v
okviru svojih zmožnosti.

8. Merila za financiranje
8.1. Pogoj za obravnavo projekta, ter s tem možnost pridobitve finančnih sredstev, je izpolnjevanje
vseh osnovnih (preliminarnih) meril. V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje katerega izmed osnovnih
(preliminarnih) pravil, se vloga izloči iz nadaljnje obravnave.

Osnovna (preliminarna) merila
Merilo št. 1:

DA NE

Projekt naslavlja konkretno potrebo oz. problematiko mestne četrti ali
krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

Merilo št. 2 :

Projekt se navezuje na področje razpisa.

Merilo št. 3 :

Projekt je pripravljen, prijavljen in bo izveden s strani mladih.

Merilo št. 4 :

Iz finančne konstrukcije projekta je jasno razviden namen porabe
sredstev s strani Banke idej.

8.2. Pogoj za financiranje projektov mladih v okviru tega razpisa je pridobitev več kot 55 % vseh možnih
točk oz. vsaj 18, 7 točk.

Merilo št. 1: dolgoročnost projekta
Projekt bo predvidoma imel kratkoročne pozitivne učinke na mesto in/ali ciljno skupino 1 točka
(npr. v času Tedna Banke idej v letu 2018).
Projekt bo predvidoma imel srednjeročne pozitivne učinke na mesto in/ali ciljno skupino 3 točke
(npr. manj kot 1 leto po zaključku Tedna Banke idej v letu 2018).
Projekt bo predvidoma imel dolgoročne pozitivne učinke na mesto in/ali ciljno skupino 5 točk
(npr. 1 leto ali več po zaključku Tedna Banke idej v letu 2018).

Merilo št. 2: trajnostna naravnanost projekta
Projekt ni trajnostno naravnan.

0 točk

Projekt je trajnostno naravnan; uporabljeni materiali in/ali način dela ne škodujejo ljudem, 5 točk
okolju in prostoru.
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Merilo št. 3: učinek projekta na počutje ljudi (npr. zdravstveno počutje, razpoloženost …)
Projekt ne izboljšuje počutja ljudi.

0 točk

Projekt izboljšuje počutje ljudi.

5 točk

Merilo št. 4: opredelitev ciljev ter skladnost posameznih aktivnosti projekta glede na
zastavljene cilje
Nekaj aktivnosti je v skladu s cilji. Cilji projekta niso jasno opredeljeni.

1 točka

Večina aktivnosti je v skladu s cilji. Nekateri cilji so jasno opredeljeni.

3 točke

Vse aktivnosti so v skladu s cilji ter cilji projekta so jasno opredeljeni (časovno in 5 točk
kvantitativno).

Merilo št. 5: način opredelitve problema
Projekt samo splošno opisuje problem, ki ga rešuje.

1 točka

Projekt podrobno opisuje problem, ki ga rešuje ter navaja preverljive in relevantne vire, ki 3 točke
podpirajo opis problema.
Projekt podrobno opisuje problem ter navaja preverljive in relevantne vire, ki podpirajo 5 točk
opis problema. K prijavi je priložen slikovni ali drug material, iz katerega je razviden
problem projekta.

Merilo št. 6: stroški projekta
Stroški projekta niso opisani.

0 točk

Stroški projekta so splošno opredeljeni.

3 točke

Stroški projekta so natančno definirani. Vsaka postavka stroškov je natančno opredeljena. 5 točk
Dodatna točka: Večina stroškov projekta je preverljivo realno zastavljenih.4

1 točka

Merilo št. 7: udeležba na usposabljanju
Prijavitelj se ni udeležil usposabljanja.

0 točk

Prijavitelj se je udeležil usposabljanja.

3 točke

4

Stroški projekta so definirani tako, da lahko Skrbniški odbor Banke idej večino stroškov preveri. Npr., v kolikor se za izvedbo projekta
potrebuje les, je v opisu stroška napisano koliko, katerega lesa, kje ga bo prijavitelj predvidoma kupil, po kakšni ceni. Opis stroška je takšen,
da lahko Skrbniški odbor Banke idej preveri realnost napisanega stroška.
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9. Izločitev iz financiranja
Predlogi projektov, ki bodo izločeni iz financiranja:
projekti, ki predstavljajo izvedbo delavnic, ki ne bodo imele trajnostnega, okoljskega in

●

prostorskega vpliva,
●

projekti, ki bi potencialno lahko spodbujali nasilje in diskriminacijo,

●

projekti, ki so del formalnega izobraževanja.

10. Predvidena višina sredstev in rok za oddajo
Skupna višina sredstev za financiranje vseh projektov je 5.000,00 EUR. Od tega je predvidoma 2.000,00
EUR namenjenih projektom, ki jih prijavijo mladi v starosti od 15. do vključno 18. leta, 3.000,00 EUR pa
mladim med 19. in 29. letom. V kolikor se finančna sredstva iz ene starostne skupine ne porabijo, se
lahko prenesejo v drugo.

Maksimalna vrednost zaprošenih sredstev za projekt je 1.000,00 EUR.
Banka idej bo predvidoma financirala 5 projektov.

Razpis je odprt do 3. 10. 2018.

11. Način izplačila
Z izbranimi prijavitelji bo Mladinski kulturni center Maribor podpisal pogodbo o pripravi in izvedbi
projekta v višini pridobljenih sredstev s strani razpisa.

Izbrani prijavitelj lahko kot način izplačila izbere:
•

sklenitev avtorske pogodbe; višina pridobljenih sredstev predstavlja bruto znesek z vsemi
vključenimi prispevki, prijavitelj dobi 50 % sredstev 30 dni od podpisa avtorske pogodbe, 50 %
sredstev pa 30 dni po izvedenem projektu,

•

plačilo preko napotnice na ime, priimek izbranega prijavitelja; višina pridobljenih sredstev
predstavlja bruto znesek z vsemi vključenimi prispevki, prijavitelj dobi 50 % sredstev 30 dni od
datuma izstavitve napotnice5, 50 % sredstev pa 30 dni po izvedenem projektu,

•

e-račun partnerske organizacije; v kolikor prijavitelj pri pripravi in izvedbi projekta sodeluje z
mladinsko organizacijo6 s sedežem v Mestni občini Maribor, kar je razvidno iz vloge, lahko

5

Odvisno tudi od posameznega servisa. V kolikor ima servis prakso, da založi finančna sredstev, jih izbrani prijavitelj prejme pred tem rokom.
Pod izrazom mladinska organizacija razumemo mladinsko organizacijo ali organizacijo za mlade, kot ju opredeljuje Zakon o javnem interesu
v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) ter mladinski svet lokalne skupnost kot ga opredeljuje Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št.
70/00 in 42/10).
6

5

mladinska organizacija Mladinskemu kulturnemu centru Maribor po izvedenem projektu
izstavi e-račun v višini pridobljenih sredstev, z rokom plačila 30 dni. V tem primeru se sklene
pogodba o pripravi in izvedbi projekta med izbranim prijaviteljem – partnersko organizacijo –
Mladinskim kulturnim centrom Maribor.

12. Način ocenjevanja
Vsaka vloga bo ocenjena v skladu z merili določenimi v razpisu.

Končna ocena vloge je sestavljena iz povprečja vseh ocen (seštevek vseh dodeljenih točk), ki jih bodo
podelili člani Skrbniškega odbora Banke idej, brez najboljše in najslabše dodeljene ocene. Pogoj za
financiranje projektov mladih v okviru tega razpisa je pridobitev več kot 55 % vseh možnih točk oz. vsaj
18, 7 točk.
Glede na prejeto število točk, bodo projekti financirani7:

število prejetih točk:

procent dodeljenih sredstev:

v primeru, da prijavitelj zaprosi za
1000,00 EUR bruto finančnih sredstev,
pomeni da prejme:

18, 7–23

60 %

600,00 EUR bruto

24–29

80 %

800,00 EUR bruto

30–34

100 %

1000,00 EUR bruto

V predlog za financiranje bo Skrbniški odbor Banke idej predlagal toliko projektov, kolikor sredstev ima
na razpolago Banka idej.

Predlog Skrbniškega odbora Banke idej bo s sklepom potrdila direktorica Mladinskega kulturnega
centra Maribor.

Prvo srečanje Skrbniškega odbora Banke idej, na katerem bodo člani odprli, preverili formalno
ustreznost vlog in ustrezne vloge tudi ocenili, bo 5. 10. 2018 – Skrbniški odbor Banke idej bo na srečanju
obravnaval vse vloge, ki bodo pravočasno oddane v fizični in elektronski obliki (do vključno 3. 10. 2018).

7

Skrbniški odbor Banke idej prijaviteljem predlaga, da se udeležijo informativnega srečanja ter usposabljanja, ki je namenjeno pomoči
prijaviteljem, da lahko pripravijo kvalitetnejše vloge.
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V kolikor več projektov zbere isto število točk, zaradi nezadostnih finančnih sredstev pa lahko Skrbniški
odbor Banke idej v financiranje predlaga samo določeno število projektov, bodo v financiranje
predlagani projekti, ki so dosegli večje število točk pri merilih št. 2 in 3.

13. Rezultati razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v desetih dnevih od predvidenega termina
za ocenjevanje prispelih vlog.

14. Oddaja vloge
Vloga mora biti v celoti računalniško izpolnjena (izpolnjena morajo biti vsa polja) in poslana
priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s
pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – Banka idej« ter pripisanim imenom, priimkom in naslovom
pošiljatelja8. Prav tako je prijavnico potrebno oddati v elektronski obliki na naslov bankaidej@mkc.si.
V primeru neskladja se upošteva vloga posredovana po pošti.
Vloga je popolna, ko Skrbniški odbor Banke idej prejme fizično in elektronsko vlogo, šele takrat bo vloga
tudi obravnavana.

Vloge, ki ne bodo oddane na pošto preko priporočene pošte ter vloge, pri katerih bo na ovojnici manjkal
obvezni pripis, bodo zavržene. Zavržene bodo tudi vloge, pri katerih ne bodo izpolnjena vsa zahtevana
vsebinska polja ali finančna konstrukcija prijavljenega projekta.

Priporočamo, da izpolnjeno prijavnico natisnite obojestransko.

V primeru naknadno dopolnjene vloge, v času še odprtega razpisa, bo Skrbniški odbor Banke idej za
ocenitev upošteval zadnjo oddano vlogo.

Vloge, ki ne bodo formalno popolne, bodo pozvane k dopolnitvi. To so vloge, ki:
•

jim manjka kopija osebnega dokumenta,

•

so bile poslane samo v elektronski oz. samo v fizični obliki,

•

jim manjka podpis prijavitelja na vlogi,

•

jim manjka podpis starša oz. skrbnika v primeru, da je prijavitelj oseba, ki še ni dopolnila
18 let.
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Prijavitelj lahko na ovojnico nalepi obrazec, ki se nahaja v prilogi razpisne dokumentacije.
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15. Pomoč prijaviteljem
Ker je želja Skrbniškega odbora Banke idej, da razdeli vsa razpisna sredstva, nudi potencialnim
prijaviteljem naslednjo pomoč:

kaj

kdaj

razgibano 3P delavnico o iskanju predlogov idej za 17. 9. 2018, predvidoma med 15:30 –
prijavo na razpis (preveriš – prevetriš – pripraviš idejo) // 20:30 uro
delavnica bo izvedena v primeru zadostnega števila
prijav
informativni sestanek, na katerem bo celotni razpis 19. 9. 2018, ob 17:00 uri
podrobneje predstavljen
dvodnevno usposabljanje, kjer bodo udeleženci imeli predviden termin 21. – 23. 9. 2018
možnost podrobneje razviti svojo idejo, pridobiti
teoretično in praktično znanje o projektnem delu,
pridobili nasvete in napotke o izpolnjevanju prijavnice ,
spoznati člane Skrbniškega odbora Banke idej … //
udeležba na usposabljanju prinese dodatne 3 točke
prijaviteljem – glej merilo št. 7

Vse aktivnosti bodo izvedene na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor,
točne ure razgibane 3P delavnice ter termina dvodnevnega usposabljanja bosta sporočena naknadno.

Vse materiale in hrano na delavnici in dvodnevnem usposabljanju zagotovi Mladinski kulturni center
Maribor, zato je za udeležbo obvezna prijava na naslov https://goo.gl/WAF82a.

Dodatne informacije o vseh aktivnostih bodo objavljene na Facebook strani Banke idej
(https://www.facebook.com/bankaidej/) in spletni strani Banke idej (http://www.banka-idej.si/).

Mladinski kulturni center Maribor prijaviteljem v času priprave vloge nudi možnost uporabe učilnice
in/ali sejne sobe, prav tako bodo lahko izbrani prijavitelji za pripravo in izvedbo projektov koristili
prostore Mladinskega kulturnega centra Maribor.
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Vsak sofinanciran projekt bo prejel tudi mentorsko pomoč enega izmed članov Skrbniškega odbora
Banke idej.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici
16, Maribor: Marja Guček (tel: 02 3002997, e-pošta: marja.gucek@mkc.si) ter članici Skrbniškega
odbora Banke idej Mojci Doberšek (bankaidej@mkc.si).

Mladinski kulturni center Maribor
Maja Malus Azhdari, direktorica
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