RAZPIS »SKUPAJ ZA DOBER
NAMEN 2015« ZA IZBIRO
NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA
NAMEN PODELITVE
SREDSTEV PRIDOBLJENIH V
OKVIRU PROJEKTA SKUPAJ ZA
DOBER NAMEN (V
NADALJEVANJU: RAZPIS)
PREDMET: IZBOR PROGRAMA ALI
PROJEKTA NA OBMOČJU MESTNE
OBČINE KRANJ
Kranj, 19. november 2015

1. OBJAVITELJ RAZPISA
Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj

2. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je izbira programa ali projekta nevladne organizacije, ki delujejo na
območju MO Kranj. Program ali projekt se lahko izvaja na katerem koli interesnem
področju (izobraževanje, kultura, šport, humanitarne, okoljske, socialne dejavnosti idr.)
Financiranje ali sofinanciranje programa ali projekta se bo izvedlo iz vseh sredstev, zbranih
od prodaje koledarje v akciji Skupaj za dober namen: sredstva).
Cilj razpisa je izbrati program ali projekt nevladne organizacije, ki mu bo Gasilsko
reševalna služba Kranj skupaj z Mestno občino Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj
ter Gorenjskim muzejem v celoti namenil zbrana sredstva letošnjega projekta Skupaj za
dober namen 2015.
Ciljni upravičenci razpisa so vse nevladne neprofitne organizacije s programi ali projekti,
ki delujejo na območju MO Kranj.
Opredelitev nevladne organizacije – Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del
vladajoče politike in je ni ustanovila država. Financira se s prostovoljnimi prispevki in
različnimi projekti. Med nevladne organizacije uvrščamo društva, zavode in ustanove.
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• ustanovljena je kot društvo, zavod, ustanova ali kot druga pravna oseba;
• njeni ustanovitelji ali družbeniki so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe
zasebnega prava;
• je nepridobitna;
• je neprofitna;
• je neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov;
• če izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji;
• ni organizirana kot politična stranka, verska skupnost, sindikat ali zbornica.

3. OPREDELITEV POGOJEV ZA KANDIDIRANJE
NA RAZPISU
Upravičeni prejemniki sredstev
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• so nevladna organizacija, ki deluje v javno dobro;
• v preteklosti niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev;
• člani vodstva nevladne organizacije niso v kazenskem postopku.

4. TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKTA
Sredstva so namenjena predvsem programu ali projektom, ki se bodo končali v letu dni od
objave tega razpisa. Strokovna komisija lahko izbere tudi program ali projekt, ki traja dlje,
če se zdi, da za ta program ali projekt obstajajo možnosti za razvoj ter če je učinkovit in
smiseln.

5. RAZPOLOŽLJIVI ZNESEK SREDSTEV
Skupni znesek sredstev, ki ga bo donator namenil izbranemu prijavitelju je odvisna od
števila prodanih koledarjev. Sredstva bodo dodeljena izbranemu prijavitelju na podlagi
pogodbe o sodelovanju, ki jo bo ta sklenil z Gasilsko reševalno službo Kranj.

6. ODDAJA VLOGE
6.1. Roki in način prijave
Rok za oddajo prijav je 27. november 2015 do 10.00. Kot pravočasne se bodo
upoštevale vloge, ki bodo prispele na naslov: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34, 4000 Kranj, do vključno 27. novembra 2015 do 10.00. Kot pravočasne se
bodo upoštevale tudi vloge s poštnim žigom z vključno datumom in uro, ki je rok za oddajo
vloge. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, na razpisu ne bodo kandidirale in bodo z
obrazložitvijo vrnjene prijavitelju neodprte.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – vloga za pridobitev donacije Skupaj za dober
namen«. Vloge je treba nasloviti ali osebno vložiti na naslov.
Vloga mora biti oddana v papirni obliki in z vsemi zahtevanimi informacijami iz te razpisne
dokumentacije.
Prijavitelji lahko v okviru tega razpisa oddajo več vlog skladno s pravili tega razpisa. Za
vsak program ali projekt mora prijavitelj pripraviti ločeno vlogo.

Zaradi preglednosti razpisa bo Gasilsko reševalna služba Kranj 27. novembra 2015 do
13.00 na spletnem mestu www.kranj.si objavila ime prijavitelja in kratek opis programa ali
projekta vseh pravočasno prispelih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pravili razpisa ter javno objavo imena
prijavitelja in kratkega opisa programa ali projekta.

6.2. Ocenjevanje vlog
Vloge bo ocenjevala strokovna komisija. Upoštevale se bodo le vloge, ki so prispele
pravočasno do roka.

6.3. Vloga
Vloga mora vsebovati naslednje informacije:
• predstavitev nevladne organizacije in njenega delovanja;
• reference (če jih nevladna organizacija ima);
• predstavitev in načrt izvedbe programa ali projekta (človeški in finančni viri);
• predstavitev (povzetek) programa ali projekta v enem stavku
• jasno opredeljeni in realno določeni cilji in nameni programa ali projekta;
• finančni načrt, ki predvideva porabo denarja v letu 2016;
• okvirna časovnica programa ali projekta

7. MERILA ZA IZBIRO IN POSTOPEK IZBIRE
7.1. Merila za izbiro
Merilo
1
2

3

Največje št. točk
Reference prijavljene
10
nevladne organizacije
Dispozicija in načrt izvedbe programa ali projekta
70
(jasnost ciljev, namena in načrta izvedbe, realna
časovnica, finančni načrt)
Kadrovska sposobnost prijavitelja
20
(zagotovitev virov za izvedbo programa)

8. DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani prijavitelji lahko vse dodatne informacije glede razpisa pridobijo
prek elektronske pošte dober.namen@kranj.si . Odgovori bodo poslani v roku 24 ur od
prejema vprašanja.

Tomaž Krišelj
direktor

