PRILOGA K MERILU ŠTEVILKA 5 - SLIKOVNI ALI DRUG MATERIAL, IZ KATEREGA JE RAZVIDEN
PROBLEM, KI GA PROJEKT REŠUJE
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PRILOGA K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:
Seznam krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Maribor1:

1. KRAJEVNE SKUPNOSTI (KS):
▪

KS Bresternica – Gaj

▪

KS Kamnica

▪

KS Limbuš

▪

KS Pekre

▪

KS Razvanje

▪

KS Malečnik-Ruperče

2. MESTNE ČETRTI (MČ):

1

▪

MČ Center

▪

MČ Ivan Cankar

▪

MČ Brezje - Dogoše – Zrkovci

▪

MČ Koroška vrata

▪

MČ Magdalena

▪

MČ Nova vas

▪

MČ Pobrežje

▪

MČ Radvanje

▪

MČ Tabor

▪

MČ Tezno

▪

MČ Studenci

Vir: spletna stran Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=8 (7. september 2018).
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Slika 1: Mestne četrti in krajevne skupnosti v Mestni občini Maribor

Vir: Mestna občina Maribor (2018)

3

KONTROLNI SEZNAM ZA PRIJAVITELJU PRED POŠILJANJEM VLOGE:
Kontrolni seznam je namenjen preverjanju ustreznosti izpolnjenih pogojev za prijavo na razpis, zato ga
ni potrebno prilagati k vlogi.
Prijava je oddana:

DA/NE

-

priporočeno

-

v zaprti ovojnici

-

z obveznim pripisom (ali z izpolnjenim obrazcem na ovojnici)

-

z nazivom in naslovom prijavitelja (ali z izpolnjenim obrazcem na ovojnici)

-

v elektronski verziji

Prijavni obrazec je:

DA/NE

-

v celoti izpolnjen

-

natipkan na računalnik

-

podpisan (v primeru, da je prijavitelj mlajši od 18 let, je vloga podpisana
tudi s strani starša ali skrbnika)

Zaprošeni znesek financiranja ne presega 1.000,00 EUR.

DA/NE

Celotna vrednost prihodkov je enaka celotni vrednosti odhodkov.

DA/NE

Seštevek posameznih vrednosti prihodkov je pravilen.

DA/NE

Seštevek posameznih vrednosti odhodkov je pravilen.

DA/NE

Prijavi je priložena kopija osebnega dokumenta.

DA/NE

Projekt izpolnjuje osnovna (preliminarna) merila:

DA/NE

-

projekt naslavlja konkretno potrebo oz. problematiko mestne četrti ali
krajevne skupnosti Mestne občine Maribor

-

projekt se navezuje na področje razpisa

-

projekt je pripravljen, prijavljen in bo izveden s strani mladih

-

iz finančne konstrukcije projekta je jasno razviden namen porabe sredstev
projekta Banke idej

Projekt izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

DA/NE

-

projekt bo izveden na območju Mestne občine Maribor

-

projekt bo v celoti izveden v letu 2018, od tega je del aktivnosti projekta
izvedenih v Tednu Banke idej, ki bo predvidoma zadnji teden v novembru
ali prvi teden v decembru 2018

-

aktivnosti znotraj projekta so brezplačne za udeležence

-

projekt je nov, še ne izveden
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-

projekt ne spodbuja nasilja in diskriminacije

-

projekti ni del formalnega izobraževanja

Prijavitelj:

DA/NE

-

je posameznik v starosti med 15. in 29. letom

-

ni član Skrbniškega odbora Banke idej ali ožji družinski člani

-

ni zaposlen v MKC Maribor ali ožji družinski člani
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IME in PRIIMEK ter NASLOV PRIJAVITELJA:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Mladinski kulturni center Maribor
Ob železnici 16
2000 MARIBOR
»NE ODPIRAJ – javni razpis – Banka idej«

