PRILOGA ŠT. 3: OSNOVNI PODATKI TER MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV BANKE IDEJ

1. Predvidena višina sredstev
Višina skupnih sredstev za sofinanciranje projektov mladih v okviru Banke idej je 6.000,00 EUR.

Maksimalna sofinancirana vrednost posameznega projekta je 1.000,00 EUR bruto.

2. Število prijav
Posamezni udeleženec usposabljanja lahko kandidira za pridobitev finančnih sredstev za en (1)
projekt. V primeru preseganja omejitve števila prijav posameznika, bodo vse presežne vloge
zavržene.

3. Izločitev iz sofinanciranja
Predlogi projektov, ki bodo izločeni iz sofinanciranja:
● projekti, ki predstavljajo enkratna turistična potovanja, letovanja in izlete ter komercialno
naravnane počitniške programe za mlade,
● projekti, ki bi potencialno lahko spodbujali nasilje in diskriminacijo,
● projekti, ki vključujejo ustanovitev gospodarskega subjekta,
● projekti, ki vključujejo ustanovitev in/ali razvoj blagovnih znamk,
● dopolnilno poklicno in univerzitetno izobraževanje,
● projekti, ki se vsebinsko navezujejo na aktivnosti, ki jih izvajajo pravne osebe (npr. šole,
mladinske organizacije …).

Projekt se ne sme navezovati na aktivnosti, ki so že bile ali se izvajajo s strani pravnih oseb, ali so
nadgradnja le-teh. Predlogi takšnih projektov bodo izločeni.

4. Merila za sofinanciranje
4.1. Pogoj za obravnavo projekta, ter s tem možnost pridobitve finančnih sredstev, je
izpolnjevanje vseh osnovnih (preliminarnih) meril. V kolikor vloga ne izpolnjuje katerega izmed
osnovnih (preliminarnih) pravil, se izloči iz nadaljnje obravnave.
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Osnovna (preliminarna) merila
Merilo št. 1:

DA NE

Projekt naslavlja konkretno potrebo oz. problematiko posamezne
mestne četrti, krajevne skupnosti ali celotne Mestne občine Maribor.

Merilo št. 2:

Projekt se navezuje na eno ali več vsebinskih področij.

Merilo št. 3:

Projekt je pripravljen, prijavljen in bo izveden s strani mladih.

Merilo št. 4:

Iz finančne konstrukcije projekta je jasno razviden namen porabe
prihodkov projekta, ki so opredeljeni realno in racionalno.

4.2. Pogoj za sofinanciranje projektov je pridobitev več kot 50 % vseh možnih točk oz. vsaj 18
točk.
Merilo št. 1: trajnost
Projekt bo imel kratkoročne pozitivne učinke na mestno četrt, krajevno skupnost ali 1 točka
celotno Mestno občino Maribor in/ali njene udeležence (npr. koncert).
Projekt bo imel posredne dolgoročne pozitivne učinke na mestno četrt, krajevno 3 točke
skupnost ali celotno Mestno občino Maribor in/ali njene udeležence (npr.
usposabljanje).
Projekt bo imel neposredne (takojšnje) dolgoročne pozitivne učinke na mestno četrt, 5 točk
krajevno skupnost ali celotno Mestno občino Maribor in/ali njene udeležence (npr.
postavitev novih košev za smeti).

Merilo št. 2: število mladih vključenih v pripravo in izvedbo (organizacijo)
projekta
Manjši del članov (manj kot polovica) organizacijske ekipe je mladih.

1 točka

Večina članov (več kot polovica) organizacijske ekipe je mladih.

3 točke

Vsi člani organizacijske ekipe so mladi.

5 točk
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Merilo št. 3: stopnja inventivnosti in/ali inovativnosti (iznajdljivosti,
domiselnosti, izboljšanja, nadgradnje) projekta
Projekt je delno inventiven in/ali inovativen.

3 točke

Projekt je zelo inventiven in/ali inovativen.

5 točk

Merilo št. 4: opredelitev ciljev ter skladnost posameznih aktivnosti projekta
glede na zastavljene cilje
Nekaj aktivnosti je v skladu s cilji, cilji projekta niso jasno opredeljeni.

1 točka

Večina aktivnosti je v skladu s cilji, nekateri cilji so jasno opredeljeni.

3 točke

Vse aktivnosti so v skladu s cilji ter cilji projekta so jasno opredeljeni (terminsko 5 točk
ter kvantitativno).

Merilo št. 5: način opredelitve problematike mestne četrti ali krajevne skupnosti
Projekt samo splošno opisuje problematiko mestne četrti ali krajevne skupnosti.

0 točk

K prijavi je priložena konkretna opredelitev problematike mestne četrti ali 5 točk
krajevne skupnosti (npr. podkrepljena s slikovnim in/ali pisnim materialom).

Merilo št. 6: aktivna vključenost udeležencev
Aktivna vključenost udeležencev ni predvidena.

0 točk

Aktivna vključenost udeležencev je predvidena le v nekaterih fazah projekta.

1 točka

Aktivna vključenost udeležencev je predvidena v večini faz projekta.

3 točke

Aktivna vključenost udeležencev je predvideno v vseh fazah projekta.

5 točk

Merilo št. 7: interdisciplinarnost prijavljenega projekta
Projekt ni interdisciplinaren, navezuje se samo na eno vsebinsko področje poziva.

1 točka

Projekt je interdisciplinaren, navezuje se na dve vsebinski področji poziva.

3 točke

Projekt je interdisciplinaren, navezuje se na več vsebinskih področji poziva.

5 točk

Delež sredstev, ki jih MKC Maribor zagotovi za posamezni projekt, lahko predstavlja največ 80 %
celotne vrednosti projekta (v kolikor udeleženec usposabljanj zaprosi za večje sofinanciranje od
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80 % celotne vrednosti projekta, se prijava zavrže). Preostalih 20 % vrednosti projekta mora
udeleženec usposabljanja zagotoviti sam (npr. drugi sofinancerji, lastna sredstva, sredstva v
naravi, prostovoljsko delo …).

5. Način ocenjevanja
Končna ocena vloge je sestavljena iz povprečja vseh ocen (seštevek vseh dodeljenih točk), ki jih
bodo podelili člani Skrbniškega odbora Banke idej, brez najboljše in najslabše dodeljene ocene.
Pogoj za sofinanciranje je pridobitev več kot 50 % vseh možnih točk oz. vsaj 18 točk.

V predlog za sofinanciranje bo Skrbniški odbor Banke idej predlagal toliko projektov, kolikor
sredstev ima na razpolago Banka idej.

Predlog Skrbniškega odbora Banke idej bo s sklepom potrdila direktorica MKC Maribor.

V kolikor več projektov zbere isto število točk, zaradi nezadostnih finančnih sredstev pa lahko
Skrbniški odbor Banke idej v sofinanciranje predlaga samo določeno število projektov, bodo v
sofinanciranje predlagani projekti, ki so dosegli večje število točk pri merilih št. 1 in 5.

Skrbniški odbor Banke idej si pridržuje pravico, da izmed zelo podobnih projektov, ne glede na
višino prejetih točk tekom ocenjevanja, predlaga v sofinanciranje samo en (1) projekt.

Z izbranimi prijavitelji bo MKC Maribor podpisal avtorsko pogodbo o pripravi in izvedbi projekta v
višini pridobljenih sredstev. Bruto honorar vključuje zakonsko določene prispevke. Posameznik
mora sredstva porabiti za namene, ki jih je opredelil v prijavi.

Prijavitelj dobi 50 % sredstev pred izvedbo projekta, 50 % sredstev pa po izvedenem projektu. Če
prijavitelj projekta ne zaključi, MKC Maribor preostalih finančnih sredstev ni dolžan plačati.
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