Predlog 20. 10.2020

OB.INA VRANSKO
Vransko 59, 3305 VRANSKO

@
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE DEJA\,T.{OSTI KULTURNIH DRUSTEV,
KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORAIUNA OBTINE VRANSKO ZALI.TO2OLI
l. Pogoji za sofinanciranje programov kulturnih

dru5tev

Izvajalci kultumih programov morajo izpolajevati nastednje pogoje:
o da imajo sedeZ v Obdini Vransko;
o da so vsaj eno leto registrirani za opravljanje programov na podrodju kulture in s svojim dosedanjim
delom izkazujejo pridakovano kakovost;
o da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo nadrtovanih programov;
. da imajo urejeno evidenco o dlanstvu in pladani dlanarini;
o da delujejo na neprofimi osnovi:
o da nimajo neporavnanih obveznosti do Obdine Vransko;
o posamezni kulnrrni izvajalci, ki v predlaganem projektu zagotavljajo ustrezno kakovost, morajo imeri
statno bivaliSae v Obdini Vransko.
2. M€rila in

kriteriji

za vrednotenje programov

kulturnih dru5tev

Pri izbiri programov dru5tev, ki se sofinancirajo iz obdinskega proraauna se upoStevajo naslednji osnovni
kdteriji:
o redno in kakovostno delo dru5tva oziroma sekcije, kije namenjeno Siriemu Stevilu uporabnikov;

o
.

vedina dlanov drultva ima stalno ali zadasno bivali5de v Obdini Vransko;

za obdinske prireditve se Stejejo vse prireditve, katere organizator, soorganizator

ali

sofinancer je

Obdina Vransko.

I.

Tolkovanje dejavnosti kulturnih drustev

l. Predlagatelj programa oziroma projekta ima sedez v Obdini vransko (20 todk)
2. Stevilo dlanov s pladano dlanarino za preteklo leto (l todk/dlan)
3. Nabava in vzdrZevanje opreme za izvedbo programov (do l0 todk)
- nabava opreme je kljudna za izvajanje programov drultva (6 todk)
- nabava opreme je pomembna za izvajanje programov dru5tva (3 toCke)
- nabava opreme je manj pomembna za izvajanje programov druStva (l todka)
4. Stimulacija za delo v preteklem letu (kultume prireditve, predstave, koncerti, tekmoyanja)
- organizacija samostojnega proj€kta (2 toeki)
- organizacija projekta z ved izvajalci oz. druswi (3 toake)
- nastop na obCinski prireditvi (l toEka)
- nastop izven obdine (l todka)
- udeleZba na drZavnih tekmovanjih, revijah (2 todki)
- mednarodno sodelovanje (3 totke)
5. Izobrazevanje
- organizacija in izvedba seminarjev, delavnic, tecajev (2lodki)
- udeleZba na semina{u, delavnici, tedaju (1 todka)
6. Ocena kakovosti predlaganega programa (od 0 do 50 toak)
II.

Metodologijaizraauna

Vrednost progmmoy se wednoti po todkah na podlagi pogojev in merit, ki jih pred vsakim mzpisom potrdi
obdinski svet. Vi5ina proradunskih sredstev je osnova za izradun vrednosti todke. Vrednost tocke se izraduna kot
razmeije med obsegom sredstev za posameme vsebine in skupnim Stevilom todk na javni razpis prijavljenih
izvajalcev.
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