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l. Pogoji za sofinanciranje programov kulturnih drustev in kulturnih projektov

Izvajalci kultumih programov in projektov morajo izpotnjevati naslednje pogoje:
o da imajo sedeZ v Obdini Vransko,
o da so vsaj eno leto registrirani za opravljanje programov na podroaju kulture in s svojim dosedanjim

delom izkazujejo pridakovano kakovost,
. da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo nadrtovanih programov,
. da imajo urejeno evidenco o alanstvu in pladani dlanarini,
. da delujejo na neprofimi osnovi.
. da nimajo neporavnanih obvemosti do Obdine Vransko,
o posamezni kutnrmi izvajalci, ki v predlaganem projektu zagotavljajo ustrezno kakovost, morajo imeti

stalno bivaliSde v Obdini Vransko.

2. Merila in kriteriji za vrednot€nje programov kulturnih drultev in kulturnih projektov

Pri izbiri programov druStev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz obdinskega proraduna, se upo5levajo
naslednji osnovni kdteriji:

o redno in kakovostno delo druStva oziroma sekcije, kije namenjeno lir5emu Stevilu uporabnikov,
o vedina dlanov druStva ima stalno ali zadasno bivali5de v Obdini Vransko,
o za obdinske prireditve se Stejejo vse prireditve, katerih organizator, soorganizato ali sofinancer je

Obdina Vransko,
o projekti, ki jih sofinancira Ministxstvo za kulturo RS ali Sklad RS za kulturne dejavnosti, bodo

prednostno obravnavani,
o sofirancirajo se samo tisti projekti, ki doseZejo najmanj 50 % moznih todk.

I. Tolkovanje dejavnosti kulturnih drustev

l. Predlagatelj programa oziroma projekta ima sedez v Obtini Vransko (20 todk)
2. Stevilo dlanov s pladano dlanarino za preteklo teto (l todka/alan)
3. Nabava in vzdrZevanje opreme za izvedbo programov (do l0 todk)

- nabava opreme je kljudna za izvajanje programov drultva (6 todk)
- nabava opremeje pomembna za izvajanje programov dru5tya (3 todke)
- nabava opreme je manj pomembna za izvajanle programov drustva (l toaka)

4. Stimulacija za delo v preteklem letu (kultume prireditve, predstave, koncerti, tekmovanja)
- organizacija samostojn€ga projekta (2 todki)
- organizacija projekta z ved izvajalci oz. drultvi (3 todke)
- nastop na obdinski prireditvi (l toaka)
- nastop izven obdine (l tolka)
- udelelba na drZavnih tekmovanjih, reyijah (2 todki)
- mednarodno sodelovanje (3 todke)

5. lzobraZevanje
- organizacija in izvedba seminarjev, delavnic, tedajev (2 toeki)
- udeleZba na seminarju, delavnici, teaaju (1 toaka)

6. Ocena kakovosti predlaganega programa (od 0 do 50 toak)

II. Tolkovanjekulturnihprojektov

1. PredloZeni projekt je namenjen dim vedjemu Stevilu uporabnikov (od I do l0 todk)
2. Usklajenost prqekta s strategijo razvoja Obdine Vransko na tem podrodju (od I do l0 todk)
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3. Kakovost predlozenega projekta in njegova usklajenost s programsko usmeritvijo zavoda, druStva, ...
(od I do l0 todk)

4. lnovativnost projekta (od I do l0toek)
5. Pomembnost projekta za promocijo Obdine Vransko (od I do l0todk)
6. Delez lastnih sredstev (od I do l0 todk)
7. Delez sredstev iz drugih virov (od I do l0 todk)
8. Realnost finanane konstrukcije oz. deje projekt s sofinanciranjem s strani obdine izvedljiv (od I do 10

todk)
9. Predlagatelj je Ze izvedel projekte in programe, ki so imeli ugoden odziv s strani obiskovalcev in so bili

ugodno ocenjeni s strani domace ali tuje strokovne javnosti (od t do l0 todk)
10. Uveljavljenost predlagatelja doma in v tujini (od I do l0 todk)

3. Metodologija izraiuna

Vrednost programov se vrednoti po todkah na podlagi pogojev in meril, ki jih pred vsakim razpisom potrdi
obdinski svet. Visina proradunskih sredstev je osnova za izraCun vrednosti todke. Vrednost todke se izraduna kot
razmerje med obsegom sredstev za posameme vsebine in skupnim Slevilom toek na javni razpis prijavljenih
izvajalcev.
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