OBČINA AJDOVŠČINA
Javni razpis – sofinanciranje udeležbe
na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

I. POGOJI IN NAVODILO ZA PRIJAVO
1. Prijava
Prijavitelj mora v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
Prijava in priloženi dokumenti morajo biti potrjeni (podpisani).
2. Vsebina razpisanega programa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje odprav mladih v tujino v obdobju 1. 9. 2018 – 31. 8.
2019.
V letu 2019 se sofinancira okvirno 5 odprav.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
Sofinancira se odprave mladih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina
- so stari od 15 do 29 let
- gre za odpravo z namenom pridobivanja novih znanj
- odprava poteka v lastni režiji, udeleženec sam organizira, načrtuje odpravo in določi namen
oz. cilj odprave
- odprava mora trajati najmanj 1 teden
- na odpravi poteka promocija občine Ajdovščina
- po zaključku odprave mora prijavitelj pripraviti najmanj dve predstavitvi popotovanja za
širšo javnost (do konca leta 2019).
4. Merila po katerih se bodo ocenjevale prejete vloge in višina sofinanciranja:
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje bodo pridobili sredstva za odpravo v
naslednji višini:
- odprava po Evropi 200,00 €,
- odprava izven Evrope 300,00 €.
Prednost pri sofinanciranju bodo imele odprave v trajanju 2 tedna in več.
V primeru manjšega števila prijav, se lahko sredstva za odpravo povečajo, do porabe sredstev
zagotovljenih s proračunom občine.
V primeru večjega števila prijav, bodo sofinancirane odprave po vrstnem redu prejema. V
primeru, da bo večje število prijav oddano v istem terminu (dan, ura), se vloge razvrsti po
starosti prijaviteljev (prednost imajo mlajši prijavitelji).
Namen sofinanciranja:
- sofinancira se: strošek bivanja/nočitev, strošek potovanja (letalska karta, vlak, avtobus…),
drugi stroški povezani z odpravo.
II. NAVODILA ZA PRIJAVO
1. Način in rok za oddajo prijav

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – odprave mladih v tujino - ne odpiraj« se pošlje
po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci
in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni
pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna
naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.
Rok za prijavo na javni razpis je 9. 9. 2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno
občine. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno
prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.
Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.
2. Obvestilo o izbiri in podpis pogodbe
Administrativna komisija bo predvidoma 11. 9. 2019 odprla prispele prijave na razpis. O izidu
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v roku enega meseca po roku za
oddajo prijav. Z izbranim upravičenci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
3. Razpisni obrazci in dokazila
Prijavitelj prijavi sofinanciranje odprave na razpisnih obrazcih (1, 2, 3).
4. Način financiranja
Z izbranimi prijavitelji bo podpisana pogodba o sofinanciranju odprave. Sredstva se izbranemu
prijavitelju odobri na podlagi prejetih zahtevkov, poročila z dokazili o udeležbi na odpravi ter
izvedeni predstavitvi.
Ajdovščina, 18. 7. 2019
OBČINA AJDOVŠČINA
PRILOGA:
- Obrazec 1
- Obrazec 2
- Obrazec 3

Obrazec 1: PODATKI O PRIJAVITELJU
Ime in priimek
Rojstni podatki
Naslov
Telefon
GSM
E-mail
Davčna številka
Številka računa
Ime banke pri kateri je račun odprt

_____________________________
PODPIS PRIJAVITELJA

Obrazec 2: IZJAVA 1 IN 2

Prijavitelj:
Ime in priimek odgovorne osebe:
-

IZJAVA 1

1. Izjavljamo, da smo seznanjeni s pogoji in merili javnega razpisa in jih sprejemamo.
2. Izjavljamo, da bomo med izvajanjem programa dosledno spoštovali določbe Splošne uredbe o

varstvu osebnih podatkov – GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta iz
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
3. Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

-

IZJAVA 2

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe v imenu prijavitelja izjavljam, da sem seznanjen z določbami 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. UPB2-69/11) in izjavljam,
da niti sam niti nobeden od mojih družinskih članov, niti nihče izmed članov poslovodstva
prijavitelja, niti njegovi družinski člani niso subjekti, za katere bi veljala omejitev poslovanja z
Občino Ajdovščina po tem členu.
Zavedam se, da v primeru neresničnosti podane izjave, sam nosim odgovornost in posledice zaradi
ničnosti sklenjene pogodbe.

Datum: _________________________

_____________________________
PODPIS PRIJAVITELJA

Obrazec 3: PRIJAVA – ODPRAVE MLADIH V TUJINO

Ime odprave (npr. glede na lokacijo)
Podatki o organizatorju odprave (osebni
podatki, podatki o izobraževanju, druge
reference prijavitelja)
Čas trajanja odprave (datumska opredelitev
začetka in konca odprave)
Navedba držav in krajev, ki so vključeni v
odpravo (opis poti)
Kratek opis odprave

Navedba načina potovanja (npr. avto, letalo,
vlak,..)
Namen in cilji odprave
Znanja, ki bodo pridobljena na odpravi
Skupen stroški odprave:
- strošek prevoza:
- strošek nočitev:
- drugi stroški (navesti):
Način promocije občine Ajdovščina
(prijavitelj navede na kakšen način je/bo
potekala promocija občine)
Navesti kraje predstavitve odprave

-

K prijavi se priloži daljši opis odprave.

PODPIS PRIJAVITELJA

