V skladu s sklepom, sprejetim na 2. redni seji Izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov, dne 7.
decembra 2019, Klub tolminskih študentov objavlja:

Razpis KTŠ za sofinanciranje mladinskih,
študentskih in dijaških projektov
_________________________________
Vsebina:
I. besedilo razpisa,
II. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prosilec predložiti naročniku,
III. prijavni obrazec
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1. Besedilo razpisa
1.1. Naziv in sedež izdajatelja razpisa
Klub tolminskih študentov (KTŠ)
Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin
Splet: www.kizej.si
Mail: info@kizej.si
Transakcijski račun: 04753-0000157723; Nova KBM, področje Nova Gorica, enota Tolmin
Davčna številka: SI35134232
Matična številka: 5614651
1.2 Podatki o razpisu
Razpis pokriva različna področja sofinanciranja obštudijskih, športnih, izobraževalnih, turističnih,
glasbenih in humanitarnih projektov ter ostalih projektov na področju delovanja Kluba tolminskih
študentov.
Razpis je namenjen projektom, ki se bodo izvajali v letu 2020. Prijava na razpis je možna od
14.1.2020 do 14.3.2020. Prejemnike sredstev bomo objavili v roku enega meseca po zaprtju prijav
na razpis, tj. do 14.4.2020. Prijavitelji morajo prijavno dokumentacijo oddati do 14.3.2020.
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti.

1.3 Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov in programov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
razpisa.
Cilj razpisa je spodbujanje:










ustvarjalnosti mladih,
neformalnega in formalnega izobraževanja študentov ter občanov,
raznolikosti kulturnega dogajanja za člane Kluba tolminskih študentov,
projektov, ki rešujejo probleme na področju sociale in zdravstva,
medgeneracijskega sodelovanja v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec,
povezovanje z nevladnimi organizacijami,
delovanja članov KTŠ-ja na drugih področjih,
dobrodelnosti,
aktivnega športnega udejstvovanja mladih.
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1.4 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis
a. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih statusnih pogojev
 Društva ali neprofitne organizacije, ki delujejo na področju študentskih, kulturnih,
turističnih, športnih, izobraževalnih ali dobrodelnih dejavnosti in so locirana v občinah
Tolmin, Kobarid ali Bovec.
 Mlade pevske, plesne, dramske ali druge umetniške skupine, ki imajo vsaj polovico članov
študentov ali dijakov iz občin Tolmin, Kobarid ali Bovec.
 Neformalne skupine, od katerih mora biti vsaj en član KTŠ, ki so se združile z namenom
kvalitetnega udejstvovanja na področju študijske problematike, kulturnega dogajanja ali
humanitarne dejavnosti.
 Posamezniki, ki so člani KTŠ-ja in imajo za svoj projekt podporo med študenti ali dijaki iz
občin Tolmin, Kobarid ali Bovec.

b. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis:
a) Organizator oz. vsaj eden izmed soorganizatorjev navedenih v razpisu mora biti član
Kluba tolminskih študentov.
b) Projekt ali program morajo v 75 % izvajati ali se ga v 50% udeleževati študentje ali dijaki iz
občin Tolmin, Kobarid ali Bovec (razen pri mednarodnih projektih).
c) Prosilec mora za stroške posamezne aktivnosti zagotoviti najmanj 20 % delež
sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov.
d) Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije naročnika (KTŠ).
e) Prosilec mora imeti izdelano realno finančno konstrukcijo prijavljenega projekta ali
programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
f) Prosilec ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do izdajatelja razpisa.
g) Isti prosilec se lahko na razpis prijavi samo z enim projektom, programom ali dejavnostjo.
h) Z istim projektom ali programom se na razpis ne more prijaviti več prosilcev.
i) Aktivnosti projekta ali programa morajo biti izvedene v času od 1.1.2020 do 31.12.2020, v
kolikor se s sklepom IO KTŠ-ja ne določi drugače.
j) Prosilec KTŠ-ju omogoča vpogled v finančno poslovanje društva za namen projekta ali
programa in mu omogoči preverjanje resničnosti podatkov, navedenih v razpisu.
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru
projekta, lahko KTŠ spremeni odločitev ter izvajalcu ne dodeli finančnih sredstev.
Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(neizveden projekt oziroma lažno končno poročilo) v tekočem finančnem letu razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
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1.5 Merila.
a) Merila za dodelitev sredstev:
1. reference vlagatelja,
2. kvaliteta in realnost predloženega projekta ali programa,
3. relevantnost namena in ciljev projekta ali programa,
4. usklajenost programa projekta ali programa z nameni in cilji Razpisa,
5. utemeljenost in primernost aktivnosti,
6. strokovnost vsebine projekta ali programa,
7. inovativnost in aktualnost projekta,
8. realnost in racionalnost finančne konstrukcije,
9. število udeležencev na projektu ali programu,
10. aktivnost sodelovanja udeležencev,
11. reševanje problematičnih študentskih in dijaških področij,
12. način promocije KTŠ,
13. način evalvacije izvedenega projekta ali programa.
b) Prednostni projekti in programi:
1. projekti in programi povezani s problematiko, koristno za širšo študentsko populacijo,
2. inovativni projekti in programi,
3. tradicionalni projekti in programi,
4. projekti in programi s kvalitetnimi kulturnimi in izobraževalnimi vsebinami,
5. projekti, ki se izvajajo v občinah Kobarid in Bovec.
Razpisna komisija bo vlogo ocenila na podlagi vnaprej določenih meril.
Upravičeni so tisti stroški projekta ali programa, ki so:







nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in vezani izključno na izvedbo projekta,
opredeljeni v prijavi predlagatelja,
v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, namenske porabe sredstev, zlasti glede
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
dejansko nastali,
prepoznavni in preverljivi,
podprti z izvirnimi dokazili.

Neupravičeni so tisti stroški projekta ali programa, ki so:





honorarji društvenim aktivistom,
honorarji političnim funkcionarjem,
stroški pogostitev, v kolikor presegajo 30 % vrednosti celotnega projekta,
v neskladju s splošnimi načeli in vizijo KTŠ
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5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa
Višina sredstev celotnega razpisa znaša 1500 €.
6. Določitev obdobja, v katerem bodo sredstva dodeljena:
Sredstva bodo posameznemu prosilcu dodeljena v roku štirinajstih (14) dni po oddanem poročilu
o izvedenem projektu.
7. Rok za oddajo poročila o izvedenem projektu:
Prijavitelji na razpis, ki so jim bila sredstva dodeljena, morajo poročilo o izvedenem projektu, ki je
bil sofinanciran, oddati najkasneje 2 meseca po končanem projektu, v kolikor se s sklepom IO
KTŠ-ja ne določi drugače.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 2 meseca po oddaji poročila o izvedenem projektu
ali programu, ki je predmet tega razpisa, v kolikor se s sklepom IO KTŠ-ja ne določi drugače.

2. Navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prosilec priložiti
Vsi prosilci morajo obvezno priložiti:
 ustrezno izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi elementi,
 fotokopijo članske izkaznice Kluba tolminskih študentov zastopnika/prijavitelja ali enega
od soorganizatorjev,

3. Prijavni obrazec
V prilogi.
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