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Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov
društev v letu 2018 v Občini Ankaran na področju športa
Merila interesna dejavnost mladi

Merila in kriteriji – interesna športna dejavnost otrok in mladine
1. Kakovost prijavljenega programa
-

-

-

Namen in cilji so jasno opredeljeni
Aktivnosti programa so skladne s cilji in namenom
Program je skladen z nameni in cilji javnega razpisa
Program predvideva sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v
Občini Ankaran
Metode/načini dela programa so jasno opredeljeni
Društvo ima status v javnem interesu na področju športa
Število otrok, vključenih v interesno športno dejavnost
1. 10 do 20
2. 21 do 30
3. 31 in več
Število tekem oz. tekmovanj oz. športnih prireditev
1. 1 prireditev /leto
2. 2-3 prireditve /leto
3. 4 in več prireditev /leto
Število ur programa
1. 1 ura /teden
2. 2 uri / teden
3. 3 in več ur/teden

2. Reference prijavitelja
-

Prijavitelj izkazuje ustrezne reference s prijavljenega področja
Prijavitelj ima ustrezen strokovni kader za izvedbo programa/projekta
Prijavitelj vključuje prostovoljce v izvedbo programa

3. Pomen oz. dodana vrednost za lokalno skupnost
-

Program vključuje občane Občine Ankaran
Program izkazuje velik prispevek k razvoju lokalne skupnosti
Društvo vključuje v svoje dejavnosti mlade
Program izkazuje velik prispevek k razvoju prijavljene dejavnosti v
lokalni Občini Ankaran
Program izkazuje možnost vključevanja v širše akcije znotraj Občine
Ankaran

4. Finančni načrt
-

Možno
št. točk
30
3
3
2
2
2
1
2 točki
4 točke
6 točk
1 točka
2 točki
3 točke
1 točka
2 točki
4 točke

20
10
6
4

25
8
7
5
3
2
25
8
7
5
5

Projekt/program ima zaprto finančno konstrukcijo
Stroški so smiselni in natančno opredeljeni
Viri financiranja so jasno razdelani
Prijavitelj predvideva tudi druge vire financiranja
Skupaj točk:
Skupaj možnih točk:
Minimalni prag:

100
50

