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 PODATKI O VLAGATELJU1.

1.Ime vlagatelja je ime društva ali vodje neformalne skupine, ki vlogo
oddaja.
2. Naslov vlagatelja je tisti, kjer je društvo ali vodja neformalne skupine
prijavljen.
3. Telefon vpišete, če ga društvo ali neformalna skupina ima, drugače se
navede številka kontaktne osebe, ki je zadolžena za vlogo/razpis.
4. Elektronski naslov velja isto kot pri prejšnji alineji.
5. Spletna stran. Navedete jo, če jo imate.    
6. Matična številka vlagatelja je matična številka društva ali EMŠO vodje
neformalne skupine.    
7. Davčna številka vlagatelja je davčna številka društva ali davčna številka
vodje neformalne skupine.
8. Tekoči račun vlagatelja je bančni račun društva ali osebni bančni račun
vodje neformalne skupine, kamor bodo nakazana sredstva iz javnega razpisa.

Odgovorna oseba (vlagatelja) je predsednik društva ali vodja neformalne
skupine (v primeru, da vlogo oddaja član neformalne skupine). V kolikor je
prijavitelj na javni razpis mlajši od 18 let, je odgovorna oseba njegov
zakoniti zastopnik (starši ali skrbniki). Spodaj navedite podatke odgovorne
osebe.

2. izjava

Ustrezno obkrožite. 
Pod izjavo se podpiše odgovorna oseba vlagatelja.



1.Ime programa/projekta. Navedite ime. Bodite kreativni! 
 
2. Časovno in krajevno opredelite aktivnosti, ki jih boste izvajali v okviru
programa/projekta. Opišite aktivnost, v katerem časovnem obdobju in v/na
katerem mestu oziroma prostoru se bo le-ta izvajala.  Dobro je, če ste čimbolj
natančni (določite točne datume in ure aktivnosti).
  
3. Odgovorni za izvedbo programa/projekta.  Navedite imena in priimke,
starost in vlogo sodelujočih oseb v programu/projektu. 
 
4. Predvideno število mladih, ki bodo v programu/projektu aktivno
udeleženi. Navedite število mladih, ki bodo pri izvedbi pomagali (npr. statisti
pri snemanju filma, prostovoljci na športnem turnirju …). K številki prištejte še
odgovorne za izvedbo programa/projekta iz prejšnje alineje.  
 
5. Navedite, katera področja javnega razpisa zadeva vaš program/projekt,
ustrezno obkrožite, možnih je več področij. 
 
6. Jasno opredelite vsebino, namene in konkretne (merljive) cilje
programa/projekta, vsebinsko opišite projekt, kaj so nameni (kaj bi radi
dosegli) in kakšni so cilji (kaj boste dosegli). 
 
Namen je bolj splošen, npr. da bi vsi udeleženci pridobili nova znanja/se
kulturno udejstvovali in se pri tem zabavali. Cilji pa so specifični, merljivi,
dosegljivi, so smiselno zastavljeni in časovno dobro opredeljeni. Cilje torej lahko
»prešteješ« ... Primer: Cilj je, koliko mladih boste privabili k aktivnostim, koliko
udeležencev, obiskovalcev. Kakšne kompetence bodo pridobili sodelujoči, koliko
časa bo trajala aktivnost itd. 
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3. Podatki o programu/projektU



7. Opredelite, kako boste mladi udeleženi pri načrtovanju, izvajanju in
vrednotenju programa/projekta. Obrazložite, kako boste zagotovili celotno
ali delno izvajanje programov v prostorih MC Litija ali Kliše Klub. Opišite,
kako bodo mladi načrtovali in izvajali program/projekt in kako ga boste
vrednotili (evalvirali). Opišite, kako boste, če je to mogoče, izvedli
program/projekt v prostorih MC Litija in Kliše Kluba. Ker je razpis namenjen
mladim, morajo mladi biti prisotni pri vseh stopnjah projekta. Vrednotenje
prilagodite svoji aktivnosti: če npr. delate razstavo, je lahko vrednotenje knjiga
pohval. Lahko pa izvedete ankete, izdelate vprašalnike, zbirate povratne
informacije preko socialnih omrežij ... V prostorih Klišeja ali MC-ja naj poteka
vsaj ena faza programa/projekta, ni pa nujno, da sama aktivnost. 
 
8. Jasno opredelite kvalitativne rezultate (vpliv na mlade)
programa/projekta, opišite kakšen bo vpliv na mlade, kaj bodo pridobili z
vašim programom/projektom. Vprašajte se, kaj bodo mladi imeli od tega? Je to
priložnost športnega/kulturnega/socialnega udejstvovanja? So to kompetence,
nove veščine oziroma nova znanja? 
 
9. Natančno utemeljite potrebo mladih po izvedbi programa/projekta,
opišite, zakaj menite, da mladi potrebujejo ta program/projekt. Vsak uspešen
program/projekt mora pokriti neko potrebo, ki je nastala med mladimi v lokalni
skupnosti. Zakaj? Če te potrebe ni – potem nikogar ne bo zanimal vaš
projekt/program, ker ga nihče ne rabi. Katero potrebo ste torej zaznali? Je to
potreba po priložnosti za športanje? Mogoče potreba po umetniškem izražanju?
Po nudenju pomoči? Kaj je tisto, kar manjka mladim? Super je, če poleg
obrazložitve potrebe priložiš še dokaz o potrebah: članek o tem, mogoče
izvedeno anketo o potrebah ali pa kaj drugega.
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4. Finančna struktura

 programa/projekta

Napišite, kje boste pridobili finančna sredstva in za
kaj jih boste porabili. Skupni znesek dohodkov in
odhodkov se mora ujemati. Če se lotite
programa/projekta, morate najprej vedeti, koliko bo
vse skupaj stalo. V finančni načrt vključite
predviden priliv s tega razpisa, ampak se ne
zanašajte samo nanj! Poleg stroškov, vključite tudi
prilive, ki jih boste sami pridobili – mogoče boste
pridobili sponzorje projekta. Ali pa boste v projekt
vložil lasten finančni delež tako neformalne kot
tudi formalne skupine.



Opredelite, kje boste glede na strukturo programa/projekta objavili logotip
razpisovalcev in ju navedli kot sofinancerja programa/projekta. Opredelite
strategijo promocije vašega programa/projekta ter medije, ki jih boste uporabili
za promocijo. 
 
Napišite, kje (družbena omrežja, spletna stran, radio, …) in kako (deljenje
letakov, flash mob …) boste promovirali program/projekt in sofinancerja MC
Litija in Kliše Klub. Lahko imate najboljši program/projekt na tem svetu, ampak
če noben ne bo vedel zanj, je vaš trud zaman. Zato morate vedeti, na kak način
boste svetu povedali, kaj se dogaja! Promocija poteka pred izvajanjem
aktivnosti, med in po izvajanju. Opredelite čimbolj natančno (število objav, ki jih
boste objavili na spletnih omrežjih, na katerih družbenih omrežjih boste
objavljali, ali boste napisali članek za lokalni časopis Občan ali Krajevne novice,
letake, majice ... −   vse šteje!).   MC in Kliše preko razpisa podpiramo vaše
programe/projekte in zato želimo, da to javnosti tudi sporočite. Za to lahko
poskrbite tako, da vključite naša logotipa v promocijski material, da na samem
dogodku visijo naši transparenti, da nas omenite v objavah za javnost kot
financerja. Prav tako velja, da nas označite v objavah, zgodbah v
Instagramu/Facebooku, ali pa dodate kot sogostitelja na Facebook dogodku.
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5.  Promocija
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5. PRILOGE IN Opremljenost vloge

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu z vsemi zahtevanimi
podatki ter poslana oz. dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
ustrezna označba:
 
“Ne odpiraj - Vloga za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020”
 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja.
Veljavne bodo vse pravilno opremljena in pravočasno predložene vloge. 

RAZPIS MORA VSEBOVATI: 
> v celoti izpolnjeno vlogo razpisa
> fotokopijo veljavne članske izkaznice Kluba litijskih in šmarskih študentov vsaj
enega člana prijavitelja


