Na podlagi sklepov 110/01/2013 in 188/01/2013 Mladinski kulturni center Maribor objavlja

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH V OKVIRU LOKALNEGA SKLADA ZA
MLADE Z IDEJAMI – BANKA IDEJ – II.
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca
Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor.

2. Namen poziva
Namen poziva je sofinanciranje projektov mladih, ki prispevajo k razvoju posamezne mestne četrti ali
krajevne skupnosti Mestne občine Maribor, so trajnostni ter družbeno odgovorni. Projekti so
namenjeni povezovanju in sodelovanju mladih, oživljanju mladinskih aktivnosti, izboljšanju kvalitete
življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

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

3. Kdo se lahko prijavi
Na poziv se lahko prijavijo mladi, posamezniki, v starosti med 18. in 29. letom1, s stalnim ali začasnim
bivališčem v Mestni občini Maribor2.

4. Neupravičeni prijavitelji so:


pravne osebe,



samostojni podjetniki,



člani Skrbniškega odbora Lokalnega sklada za mlade z idejami – Banka idej (v nadaljevanju:
Skrbniški odbor Banke idej) in njihovi ožji družinski člani,



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

5. Število prijav
Posamezni prijavitelj lahko v enem koledarskem letu znotraj poziva prijavi do tri (3) različne projekte,
ki med seboj niso vsebinsko povezani.
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.

1

V kolikor prijavitelj ne uspe pridobiti sredstev za prijavljeni projekt lahko, v kolikor za namen izvedbe
tega poziva ostanejo še nerazdeljena sredstva, ponovno prijavi isti projekt na poziv.

V primeru preseganja omejitve števila prijav posameznika, bodo vse presežne vloge zavržene.

6. Projekti mladih morajo izpolnjevati naslednje pogoje:


da bodo izvedeni na območju Mestne občine Maribor,



da bodo izvedeni v letu 2013,



da so vse aktivnosti znotraj projekta brezplačne za udeležence,



da je vsebina posameznega projekta prijavljena samo enkrat, s strani enega prijavitelja,



da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave
rezultatov poziva 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)
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. Vsebinska področja
V okviru poziva se je možno prijaviti na naslednja vsebinska področja:


IZOBRAŽEVANJE (npr. neformalna izobraževanja, usposabljanja...),



KULTURNO USTVARJANJE (npr. spodbujanje kreativnosti, aktivnosti na področju glasbe,
umetnosti...),



DRUŽBA (npr. socialna problematika, izboljšanje kvalitete življenja, aktivno državljanstvo,
participacija mladih, spodbujanje prostovoljstva, človekove pravice...),



ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (npr. šport, spodbujanje aktivnega načina življenja, zdrava
prehrana…),



NARAVOSLOVJE (npr. ekologija, tehnološki razvoj, inovacije, spodbujanje učinkovite rabe
energije...).

2

V organizacijski ekipi lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, vendar ne starejši od 29 let.

2

8. Merila za sofinanciranje
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 eno ali več vsebinskih področji poziva.

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
prihodkov projekta.

8.2. Pogoj za sofinanciranje projektov mladih v okviru tega poziva je pridobitev več kot 50 % vseh
možnih točk oz. vsaj 18 točk.

Merilo št. 1: trajnost
Projekt bo imel kratkoročne pozitivne učinke na mestno četrt, krajevno skupnost in/ali 1 točka
njegove udeležence (npr. koncert).
Projekt bo imel posredne dolgoročne pozitivne učinke na mestno četrt, krajevno 3 točke
skupnost in/ali njegove udeležence (npr. usposabljanje).
Projekt bo imel neposredne (takojšnje) dolgoročne pozitivne učinke na mestno četrt, 5 točk
krajevno skupnost in/ali njegove udeležence (npr. postavitev novih košev za smeti).

Merilo št. 2: število mladih vključenih v pripravo in izvedbo (organizacijo) projekta
Manjši del članov (manj kot polovica) organizacijske ekipe je mladih.

1 točka

Večina članov (več kot polovica) organizacijske ekipe je mladih.

3 točke

Vsi člani organizacijske ekipe so mladi.

5 točk
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Merilo št. 3: stopnja inventivnosti in/ali inovativnosti (iznajdljivosti, domiselnosti,
izboljšanja, nadgradnje) projekta
Projekt je delno inventiven in/ali inovativen.

3 točke

Projekt je zelo inventiven in/ali inovativen.

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, cilji projekta so jasno opredeljeni (terminsko ter 5 točk
kvantitativno).

Merilo št. 5: način opredelitve problematike mestne četrti in/ali krajevne skupnosti
Mestne občine Maribor
Projekt samo splošno opisuje problematiko mestne četrti ali krajevne skupnosti.

0 točk

K prijavi je priložena konkretna opredelitev problematike mestne četrti in/ali krajevne 5 točk
skupnosti (npr. podkrepljena s slikovnim in/ali pisnim materialom).

Merilo št. 6: aktivna vključenost udeležencev
Aktivna vključenost udeležencev je predvidena le v nekaterih fazah projekta.

1 točka

Aktivna vključenost udeležencev je predvidena v večini faz projekta.

3 točke

Aktivna vključenost udeležencev je predvideno v vseh fazah projekta.

5 točk

Merilo št. 7: interdisciplinarnost prijavljenega projekta
Projekt ni interdisciplinaren, navezuje se samo na eno vsebinsko področje poziva.
Projekt

je

interdisciplinaren,

navezuje

se

na

dve

vsebinski

1 točka

področji 3 točke

poziva,interdisciplinarnost projekta je jasno argumentirana (npr. kvantitativni cilji
projekta so opredeljeni na obeh vsebinskih področjih poziva).
Projekt je interdisciplinaren, navezuje se na več vsebinskih področji poziva, 5 točk
interdisciplinarnost projekta je jasno argumentirana (npr. kvantitativni cilji projekta so
opredeljeni na vseh vsebinskih področjih poziva).
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9. Izločitev iz sofinanciranja
Predlogi projektov, ki bodo izločeni iz sofinanciranja:
●

projekti, ki predstavljajo enkratna turistična potovanja, letovanja in izlete ter komercialno
naravnane počitniške programe za mlade,

●

projekti, ki bi potencialno lahko spodbujali nasilje in diskriminacijo,

●

projekti, ki vključujejo ustanovitev gospodarskega subjekta,

●

projekti, ki vključujejo ustanovitev in/ali razvoj blagovnih znamk,

●

dopolnilno poklicno in univerzitetno izobraževanje,

●

projekti, ki se vsebinsko navezujejo na aktivnosti, ki jih izvajajo pravne osebe (npr. šole,
mladinske organizacije…).

Projekt se ne sme navezovati na aktivnosti, ki so že bile ali se izvajajo s strani pravnih oseb, ali so
nadgradnja le-teh. Predlogi takšnih projektov bodo izločeni.

10. Predvidena višina sredstev
V posameznem koledarskem letu Mladinski kulturni center Maribor objavi en (1) poziv, ki je odprt do
razdelitve vseh finančnih sredstev, s katerimi upravlja Banka idej.
V kolikor tekom koledarskega leta Mladinski kulturni center Maribor pridobi dodatna finančna
sredstva, direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor s sklepom poviša višino sredstev poziva.

Višina skupnih sredstev za sofinanciranje projektov mladih na dan druge objave poziva, 18. 10. 2013,
je 4.000,00 EUR.

Maksimalna sofinancirana vrednost posameznega projekta je 1.000,00 EUR bruto.

Z izbranimi prijavitelji bo Mladinski kulturni center Maribor podpisal avtorsko pogodbo o pripravi in
izvedbi projekta v višini pridobljenih sredstev s strani poziva. Bruto honorar vključuje tudi prispevek
za PIZ (8,85 %). Posameznik mora sredstva porabiti za namene, ki jih je opredelil v prijavi.
Prijavitelj dobi 50 % sredstev 30 dni od podpisa avtorske pogodbe, 50 % sredstev pa po izvedenem
projektu. Če prijavitelj projekta ne zaključi, Mladinski kulturni center Maribor preostalih finančnih
sredstev ni dolžan plačati.

5

Delež sredstev, ki jih Mladinski kulturni center Maribor zagotovi preko tega poziva za posamezni
projekt lahko predstavlja največ 80 % celotne vrednosti projekta (v kolikor prijavitelj zaprosi za večje
sofinanciranje od 80 % celotne vrednosti projekta, se prijava zavrže). Preostalih 20 % vrednosti
projekta mora prijavitelj zagotovi sam (npr. drugi sofinancerji, lastna sredstva, sredstva v naravi,
prostovoljsko delo).

11. Način ocenjevanja
Vsaka vloga bo ocenjena v skladu z merili določenimi v pozivu.

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
sofinanciranje projektov mladih v okviru tega poziva je pridobitev več kot 50 % vseh možnih točk oz.
vsaj 18 točk.
Glede na prejeto število točk, bodo projekti sofinancirani3:

število prejetih točk:

odstotek dodeljenih sredstev:

v primeru, da prijavitelj zaprosi za
1.000,00 EUR bruto to pomeni, da
prejme:

18 – 23

60 %

600,00 EUR bruto

24 - 29

80 %

800,00 EUR bruto

30 - 35

100 %

1000,00 EUR bruto

V predlog za sofinanciranje 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 3. 11. 2013 – Skrbniški odbor Banke idej bo na

3

Skrbniški odbor Banke idej prijaviteljem predlaga, da se udeležijo informativnih srečanj ter usposabljanj, ki so namenjena pomoči
prijaviteljem, da lahko pripravijo kvalitetnejše vloge.

6

srečanju obravnaval vse vloge, ki bodo na Mladinski kulturni center Maribor prišle do srede, 30. 10.
20134.

V kolikor na prvem odpiranju ne bodo razdeljena vsa sredstva Banke idej, se bo Skrbniški odbor
Banke idej dobival ter ocenjeval vloge v razmiku dveh (2) tednov.

Prijavitelji projektov, ki ne bodo predlagani v sofinanciranje zaradi premajhnega števila prejetih točk,
lahko projekt ponovno prijavo na poziv, v kolikor ima poziv še nerazporejena sredstva. Prijavitelji
projektov ter ostala zainteresirana javnost bo o nerazporejenih sredstvih poziva obveščena preko
spletnih strani Banke idej (www.banka-idej.si) in Mladinskega kulturnega centra Maribor
(www.mkc.si) ter Facebook profila Banke idej: Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej.

V kolikor več projektov zbere isto število točk, zaradi nezadostnih finančnih sredstev pa lahko
Skrbniški odbor Banke idej v sofinanciranje predlaga samo določeno število projektov, bodo v
sofinanciranje predlagani projekti, ki so dosegli večje število točk pri merilih št. 1 in 5.

Skrbniški odbor Banke idej si pridržuje pravico, da izmed zelo podobnih projektov, ne glede na višino
prejetih točk tekom ocenjevanja, predlaga v sofinanciranje samo en (1) projekt.

12. Rezultati poziva
Prijavitelji bodo o rezultatih poziva obveščeni najkasneje v treh tednih od predvidenega termina za
ocenjevanje prispelih vlog.

13. Oddaja vloge
Prijavnica mora biti v celoti izpolnjena (izpolnjena morajo biti vsa polja), računalniško izpolnjena in
poslana priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000
Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – javni poziv – Banka idej - II« ter pripisanim imenom, priimkom in
naslovom pošiljatelja5. 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 odbor prejme fizično in elektronsko vlogo. Šele takrat bo vloga tudi
obravnavana.
4

V sredo, 30. 10. 2013, morajo biti vloge že na Mladinskem kulturnem centru Maribor. Prijavitelji naj bodo pozorni, da jih bodo pravočasno
oddali na pošto v skladu z navodili v pozivu.
5
Prijavitelj lahko na ovojnico nalepi obrazec, ki se nahaja na koncu razpisne dokumentacije.

7

Prijavnica je na voljo na spletnih straneh www.banka-idej.si in www.mkc.si.

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 polja.

Priporočamo, da izpolnjeno vlogo natisnite obojestransko in brez besedila poziva.

14. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pozivom 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, Nini Pohleven (nina.pohleven@gmail.com, bankaidej@mkc.si).

Informativni sestanek za vse potencialne prijavitelje bo v sredo, 23. 10. 2013, ob 17:00 uri, v
prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor, Ob železnici 16, Maribor. Termini ostalih
informativnih sestankov in/ali usposabljanj bodo objavljeni na spletnih straneh www.banka-idej.si in
www.mkc.si ter na Facebook profilu Banke idej: Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej.

Mladinski kulturni center Maribor,
Nina Arsenovič, direktorica
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RAZPISNI OBRAZEC

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH V OKVIRU LOKALNEGA SKLADA ZA
MLADE Z IDEJAMI - BANKA IDEJ - II
NASLOV PROJEKTA

I.

PODATKI O PRIJAVITELJU6
Priimek

Ime

Naslov stalnega
prebivališča
Naslov začasnega
prebivališča7
Številka
transakcijskega
računa, odprtega pri
Davčna številka
E-pošta
Telefon

6
7

Datum rojstva

Prijavi je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta.
V primeru začasnega prebivališča je prijavi potrebno priložiti kopijo potrdila o začasnem prebivališču.

9

II. PODATKI O ORGANIZACIJSKI EKIPI PRIJAVITELJA
(V okviru poziva spodbujamo, da ti pri pripravi in izvedbi projekta pomaga ekipa sovrstnikov –
prosimo te, da jih navedeš v spodnji tabeli, prav tako pa navedi tudi sebe v prvo/odebeljeno polje.)
Ime in priimek

Starost8

Vloga v

Relevantne predhodne izkušnje (npr.

projektu

prostovoljsko, projektno delo, članstvo v
organizacijah – ime organizacije, funkcija, čas
opravljanja dela...)

III. PODATKI O PROJEKTU
Naslov projekta
Datum izvedbe konkretne
aktivnosti9
Lokacija/e izvedbe projekta10

Kratek opis projekta (max. 300 besed).

8

V organizacijski ekipi lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, vendar ne starejši od 29 let.
Vpišite datum osrednje aktivnosti/osrednjih aktivnosti projekta, brez pripravljalne faze in evalvacije.
10
Natančno določite lokacijo (mestno četrt in/ali krajevno skupnost in/ali ulico) izvedbe osrednje aktivnosti/osrednjih aktivnosti projekta.
9

10

Od kod izvira ideja za projekt in kaj želite s projektom doseči – navedite konkretne cilje projekta
(max. 300 besed).

Trajnostni učinek in doprinos projekta k mestni četrti in/ali krajevni skupnosti Mestne občine
Maribor glede na problematiko konkretne mestne četrti ali krajevne skupnosti (max. 400 besed).

11

V čem je vaš projekt inventiven in/ali inovativen (max. 200 besed)11?

Kako boste v osrednjo aktivnost/osrednje aktivnosti vključili udeležence? Prosimo napišite
predvideno število le-teh (max. 200 besed)12.

11

Po SSKJ inventiven pomeni iznajdljiv, domiseln; inovativen pa nanašajoč se na (bistveno) izboljšanje, izpopolnitev, uvedbo česa novega.
Vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 2000. SSKJ, spletna izdaja. Iskalni izraz: inventiven. Dostopno prek: http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=inventiven&hs=1 (4. maj 2013).
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 2000. SSKJ, spletna izdaja. Iskalni izraz: inovativen. Dostopno prek: http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=inovativen&hs=1 (4. maj 2013).
12
Udeleženci projekta niso osebe, ki ste jih navedli v tabeli v drugi točki, ampak ciljna skupina, ki ji je namenjena osrednja aktivnost.

12

Na katera vsebinska področja se navezuje projekt ter na kakšen način (max. 200 besed)?

Načrtovane aktivnosti (navedite aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za doseganje trajnostnih učinkov
projekta na mestno četrt in/ali krajevno skupnost)
Naziv, opis aktivnosti13

Terminski plan

Lokacija

Podporne,

aktivnosti

aktivnosti

sodelujoče organizacije14

(pričetek – zaključek)

Končna ocena izvedbe projekta (opišite na kakšen način boste na koncu projekta ocenili njegovo
uspešnost in izvedbo - max. 300 besed).

13
14

V tabelo vpišite aktivnosti, ki bodo potekale v fazi priprave, izvedbe in evalvacije projekta.
Primeri: najem prostora, pridobitev dovoljenja za izvedbo aktivnosti, strokovna pomoč…
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IV. FINANCIRANJE
Predvideni stroški projekta (po potrebi razširite tabelo)
Vrsta stroška15

Vrednost v EUR

Skupaj stroški projekta

Predvideni viri financiranja projekta
Viri financiranja

Vrednost v EUR

Pričakovana sredstva iz poziva
Lastni viri
Sponzorji, donatorji
Drugi viri
Skupaj viri financiranja projekta
Celotna vrednost prihodkov je enaka celotni vrednosti odhodkov.

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a:
1. s pogoji za kandidiranje na javnem pozivu;
2. z merili za izbor projektov;
3. z drugimi sestavinami in zahtevami razpisne dokumentacije.

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah na javni poziv točni,
resnični in popolni.

Kraj, datum

Podpis

14

PRILOGA K MERILU ŠTEVILKA 5:

15

Pri opredelitvi posameznega stroška bodite čim bolj natančni.

15

PRILOGA K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:
Seznam krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Maribor16:

1. KRAJEVNE SKUPNOSTI (KS):


KS Bresternica – Gaj



KS Kamnica



KS Limbuš



KS Pekre



KS Razvanje



KS Malečnik-Ruperče

2. MESTNE ČETRTI (MČ):
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MČ Center



MČ Ivan Cankar



MČ Brezje - Dogoše – Zrkovci



MČ Koroška vrata



MČ Magdalena



MČ Nova vas



MČ Pobrežje



MČ Radvanje



MČ Tabor



MČ Tezno



MČ Studenci

Mestna občina Maribor. 2013. Mestne četrti in krajevne skupnosti. Dostopno prek: www.maribor.si/ podrocje.aspx?id=8 (13. maj 2013).
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Slika 1: Mestne četrti in krajevne skupnosti v Mestni občini Maribor

Vir: Mestna občina Maribor (2013)
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KONTROLNI SEZNAM ZA PRIJAVITELJA PRED POŠILJANJEM VLOGE:
Kontrolni seznam je namenjen vašemu preverjanju ustreznosti izpolnjenih pogojev za prijavo na
poziv, zato ga ni potrebno prilagati k vlogi.
Prijava je oddana:

DA/NE

-

priporočeno

-

v zaprti ovojnici

-

z obveznim pripisom

-

z nazivom in naslovom prijavitelja (ali z izpolnjenih obrazcem na ovojnici)

-

v elektronski verziji.

Prijavni obrazec je:
-

v celoti izpolnjen

-

natipkan na računalnik

-

podpisan.

DA/NE

Delež sofinanciranja s strani Mladinskega kulturnega centra Maribor ne presega DA/NE
80 % celotne vrednosti projekta.
Zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 1.000,00 EUR bruto.

DA/NE

Celotna vrednost prihodkov je enaka celotni vrednosti odhodkov.

DA/NE

Seštevek posameznih vrednosti prihodkov je pravilen.

DA/NE

Seštevek posameznih vrednosti odhodkov je pravilen.

DA/NE

Prijavi je priložena kopija osebnega dokumenta.

DA/NE

Prijavi je priložena kopija potrdila o začasnem prebivališču, v kolikor ima DA/NE
prijavitelj prijavljeno začasno prebivališče v Mestni občini Maribor.
Projekt izpolnjuje osnovna (preliminarna) merila:
-

DA/NE

projekt prispeva k razvoju posamezne mestne četrti in/ali krajevne
skupnosti Mestne občine Maribor

-

projekt se navezuje na eno ali več vsebinskih področji poziva

-

projekt je pripravljen, prijavljen in bo izveden s strani mladih

-

iz finančne konstrukcije projekta je jasno razviden namen porabe
prihodkov projekta.

Projekt izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

DA/NE

-

projekt bo izveden na območju Mestne občine Maribor

-

projekt bo izveden v letu 2013
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-

aktivnosti znotraj projekta so brezplačne za udeležence

-

vsebina posameznega projekta je prijavljena samo enkrat, s strani enega
prijavitelja

-

projekt je nov, še ne izveden

-

projekt ne predstavlja enkratnega turističnega potovanja, letovanja in
izleta ter komercialno naravnanega počitniškega programa za mlade

-

projekt ne spodbuja nasilja in diskriminacije

-

projekt ne vključuje ustanovitve gospodarskega subjekta

-

projekt ne vključuje ustanovitev in/ali razvoj blagovne znamke

-

projekt ne predstavlja dopolnilnega poklicnega in univerzitetnega
izobraževanja

-

projekt se vsebinsko ne navezuje na aktivnosti, ki jih izvajajo pravne
osebe (npr. šole, mladinske organizacije…)

-

projekt se ne navezuje na aktivnosti, ki so že bile ali se izvajajo s strani
pravnih oseb, ali so nadgradnja le-teh.

Prijavitelj:

DA/NE

-

je posameznik v starosti med 18 in 29 leti

-

ni član Skrbniškega odbora Banke idej ali ožji družinski člani Skrbniškega
odbora Banke idej,

-

ni zaposlen v Mladinskem kulturnem centru Maribor ali ožji družinski
član zaposlenih v Mladinskem kulturnem centru Maribor

-

je prijavil do 3 različne projekte, ki med seboj niso vsebinsko povezani.
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IME in PRIIMEK ter NASLOV PRIJAVITELJA:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Mladinski kulturni center Maribor
Ob železnici 16
2000 MARIBOR
»NE ODPIRAJ – javni poziv – Banka idej - II«
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